دليل املالك

نظام املرسح املنزيل DVD
جيدا قبل تشغيل جهازك واالحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل.
يرجى االطالع عىل دليل املالك هذا ً

)DH4220S (DH4220S, S42S1-S/ W
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البدء

معلومات األمان
تنبيه

1
البدء

خطر التعرض لصدمة كهربائية ممنوع الفتح

تنبيه :للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربية ،ال تقم بفك الغطاء (أو
اجلزء اخللفي) ال توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها .جيب
االستعانة بموظفي الصيانة املختصني للقيام بالصيانة.
هيدف رمز الفالش امليضء هذا  -واملحتوي عىل
رأس سهم واملوجود بداخل مثلث متساوي
األضالع  -إىل تنبيه املستخدم إىل وجود جهد
كهربائي خطري بدون مادة معزولة داخل
الصندوق احلاوي للمنتج ،وهو ما يكفي
لتشكيل خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية
ألي شخص.
هتدف عالمة التعجب املوجودة بداخل مثلث
متساوي األضالع إىل تنبيه املستخدم بوجود
تعليامت تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن
التعليامت املرفقة مع هذا املنتج.
حتذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا
اجلهاز للمطر أو الرطوبة.

حتذير :ال تقم برتكيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي
قطعة أثاث مشاهبة.
تنبيه :ال تسد أي ًا من فتحات التهوية .قم برتكيب اجلهاز وفق ًا لتعليامت
اجلهة املصنعة .هتدف املنافذ والفتحات املوجودة باهليكل اخلارجي إىل
توفري التهوية وضامن تشغيل جيد للمنتج ومحايته من السخونة الزائدة.
جيب أال تُسد هذه الفتحات مطلق ًا بوضع املنتج عىل الرسير أو األريكة
أو البساط أو غري ذلك من األسطح املشاهبة .جيب عدم وضع هذا املنتج
يف حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو األرفف إال يف حالة توفر هتوية جيدة
أو االلتزام بتعليامت اجلهة املصنعة.

تنبيه :يستخدم هذا املنتج أحد أنظمة الليزر.
لضامن االستخدام السليم هلذا املنتج ،يرجى قراءة دليل
املستخدم بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه مستقبالً.
إذا احتاجت الوحدة إىل الصيانة ،فاتصل بمركز خدمة معتمد.
قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو اإلجراءات
غري .املحددة هنا إىل التعرض إىل إشعاع خطري.
لتجنب التعرض املبارش لشعاع الليزر ،ال حتاول فتح الصندوق احلاوي
للمنتج  .يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه .ال حتدق يف شعاع الليزر.

تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وعدم وضع
أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.
تنبيه بخصوص سلك التيار الكهريب

يوىص بوضع معظم األجهزة عىل دائرة خمصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد ال تزود سوى هذا اجلهاز فقط
بالطاقة وليس هبا أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية .راجع صفحة
املواصفات الواردة يف دليل املالك زياد ًة يف التأكيد.
ال تحُ ّمل منافذ التيار باحلائط فوق طاقتها .منافذ التيار باحلائط التي حتمل
فوق طاقتها أو منافذ التيار باحلائط أو أسالك االستطالة املفكوكة أو
التالفة ،أو أسالك الطاقة البالية أو عوازل األسالك التالفة أو املرشوخة
تُعترب مصادر خطر.
قد ينجم عن أي من هذه احلاالت صدمة كهربية أو حري ًقا .قم عىل
فرتات منتظمة بفحص سلك اجلهاز املوجود لديك وإذا اتضح من شكله
أنه تالف أو فاسد ،فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام اجلهاز
واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيري السلك بقطعة غيار مضبوطة.
احم سلك الطاقة من سوء االستخدام املادي أو امليكانيكي مثل تعرضه
للثني أو االلتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو امليش فوقه .انتبه
بصفة خاصة للمقابس ومنافذ احلائط والنقطة التي خيرج عندها السلك
من اجلهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئييس ،اسحب للخارج قابس سلك
املصدر الرئييس .عند تركيب اجلهاز ،تأكد من سهولة الوصول إىل
القابس.

البدء
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ذا اجلهاز مزود ببطارية حممولة أو بطارية خمتزنة.

تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وعدم وضع
أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.

حقوق النرش

حيظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عرب الكابل أو
العرض العام أو تأجري املواد املحمية بحقوق النرش دون ترخيص.
حيتوي هذا املنتج عىل وظيفة احلامية ضد النسخ املطورة بواسطة رشكة
  .Macrovisionحيث يتم تسجيل إشارات احلامية ضد النسخ عىل
بعض األقراص .وعند تسجيل هذه األقراص أو تشغيل صورها ،سوف
ً
تشويشا بالصورة  .يتضمن هذا املنتج تكنولوجيا محاية حقوق طبع
يظهر
املحمية بموجب براءات االخرتاع األمريكية وحقوق امللكية الفكرية
األخرى  .جيب أن يكون استخدام تكنولوجيا محاية حقوق النرش
مرخصا من قبل رشكة  ،Macrovisionوخمصصة لالستخدام املنزيل
ً
واستخدامات العرض األخرى املحدودة فقط ،ما مل ترخص رشكة
 Macrovisionبخالف ذلك .حتظر اهلندسة العكسية أو تفكيك
اجلهاز

ينبغي أن يالحظ املستهلكون أن مجيع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست
متوافقة متا ًما مع هذا املنتج وقد تتسبب يف ظهور زيف يف الصورة .يف
حالة مشاكل صورة املسح التزايدي  525أو  ،625يوىص بأن يقوم
املستخدم بتحويل التوصيل إىل خرج “الدقة القياسية” .إذا كانت هناك
أية تساؤالت بخصوص توافق جهاز التلفاز اخلاص بنا مع موديل
الوحدة  525pو ،625pفربجاء االتصال بمركز خدمة العمالء التابع
لنا.

جيب ضبط خيار تنسيق األقراص عىل [( ]Masteredمتحكم فيه)
جلعل األقراص متوافقة مع مشغالت  LGعند تنسيق األقراص القابلة
إلعادة الكتابة عليها .وعند ضبط اخليار عىل Live File System
(نظام امللفات احلي) ،ال يمكنك استخدام القرص مع مشغالت .LG
(متحكم فيه/نظام امللفات احلي :نظام تنسيق األقراص لنظام تشغيل
)Windows Vista

1
البدء

الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو جمموعة البطارية من اجلهاز :انزع
البطارية أو جمموعة البطارية القديمة واتبع اخلطوات برتتيب عكيس
للرتكيب .لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة اإلنسان واحليوان
للخطر املحتمل ،ضع البطارية أو جمموعة البطارية القديمة يف الوعاء
املالئم وختلص منه يف نقاط التجميع املعينة لذلك .ختلص من البطاريات
أو البطارية مع النفايات األخرى .يوىص باستخدام بطاريات وبطاريات
خمتزنة لألنظمة املحلية بدون تعويض.
جيب أال يتعرض اجلهاز حلرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو احلريق أو
ما شابه ذلك.
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جدول املحتويات
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معلومات األمان
سامت فريدة
– حممول
– لتسجيل املبارش باستخدام جهاز USB
– القايس التصاعدي الكامل عايل االستبانة
امللحقات
مقدمة
– األسطوانات القابلة للتشغيل
– حول عرض رمز &
– الرمز املستخدم يف هذا الدليل
– رموز املنطقة
رشوط امللفات القابلة للتشغيل
جهاز التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية
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التوصيل

12
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16
16

توصيل السامعة بالوحدة
تعيني موضع النظام
التوصيل بالتلفاز
– توصيل مكون الفيديو
– توصيل الفيديو
– تعيني الدقة
– دقة الصورة اخلاصة بإشارة الفيديو
– توصيل خمرج HDMI
توصيل األجهزة االختيارية
– توصيل AUX IN
– التوصيل بجهاز حممول )PORT IN(Portable in
– االستامع إىل املوسيقى من مشغل املوسيقى املحمول
أو من جهاز خارجي
– توصيل USB
– توصيل اهلوائي

17
17
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ضبط النظام

18
18
18
19
19
20
20
21
21
22

ضبط إعدادات اإلعداد
– اإلعدادات5غة العرض عىل الشاشة  -اختياري
– لعرض واخلروج من قائمة اإلعداد
– اللغة ()Language
– وضع العرض ()Display
– الوضوح ()Resolution
– الصوت ()Audio
– ( DRCالتحكم يف النطاق الديناميكي)
– القفل (( )Lockالتحكم الرئييس)
– أخرى ()Others

جدول املحتويات
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التشغيل
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استكشاف املشكالت وإصالحها
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استخدام القائمة الرئيسية ()Home Menu
العمليات األساسية
العمليات األخرى
– عرض بيانات األقراص عىل الشاشة
– عرض قائمة الدي يف دي ()DVD Menu
– لعرض عنوان دي يف دي
– تشغيل  DVDبرسعة  1.5مرة
– شاشة التوقف
– بدء التشغيل عند نقطة زمنية حمددة
– استئناف استعادة التشغيل
– تغيري صفحة رمز الرتمجة
– إعادة التشغيل من خالل التحديد
– مشاهدة ملف صور
– ضبط مؤقت النوم
– خمفف اإلضاءة
– إيقاف الصوت مؤقتا
– ذاكرة املشهد األخري
– حتديد النظام  -اختياري
– اضبط إعدادات مستوى السامعة
– افض الصوت
عمليات اإلذاعة
– االستامع إىل الراديو
– ضبط حمطات الراديو مسبقا
– مسح كل املحطات املحفوظة
– حذف حمطة حمفوظة
– حتسني استقبال إف إم FM
ضبط الصوت
– إعداد الوضع "حميطي"
العمليات املتقدمة
– لتسجيل إىل ""USB

32

استكشاف املشكالت وإصالحها
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ملحق

33
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38

لتحكم يف التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد املرفق.
– إعداد جهاز التحكم عن ُبعد للتحكم يف التلفزيون
		الصيانة
– نقل الوحدة
– ملحوظات حول األقراص
رموز املنطقة
ملحق
العالمات التجارية والرتاخيص
املواصفات

1
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سامت فريدة
حممول

البدء

1

امللحقات
يرجى التحقق من امللحقات املتوفرة وفحصها.

استمع للموسيقى من جهازك املحمول،MP3( .احلاسوب املحمول،
الخ)

لتسجيل املبارش باستخدام جهاز USB

تسجيل املوسيقى من قرص مضغوط إىل جهاز .USB

جهاز التحكم عن بعد()1

البطاريات ()1

القايس التصاعدي الكامل عايل االستبانة

شاهد صورة  HDكاملة بإعداد بسيط.

 FMهوائي ()1

 AMهوائي ()1

كابل فيديو ()1

كابل )1( HDMI

البدء

مقدمة
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الرمز املستخدم يف هذا الدليل
r

(DVD-VIDEOقرص  8سم 12/سم)
أقراص مثل األفالم التي يمكن رشاؤها أو
تأجريها.

( DVD±Rقرص  8سم 12/سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

( DVD-RWقرص  8سم 12/سم)
وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

 :DVD+Rوضع الفيديو فقط
"
أيضا
يدعم القرص ذو الطبقتني ً

( DVD+RWقرص  8سم 12/سم)
وضع الفيديو فقط

قرص الصوت املضغوط  :اسطوانات املوسيقى
املدجمة أو  CD-R/ CD-RWبتنسيق
اسطوانات املوسيقى املدجمة التي يمكن رشائها.

حول عرض رمز &

قد يظهر “ & ” عىل شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشري إىل أن الوظيفة
التي تم رشحها يف دليل املالك هذا غري متاحة يف قرص فيديو DVD
معي

y
u
i

أقراص الصوت املضغوطة

ملفات األفالم التي حتتوي عليها /USB
األسطوانة

ملفات املوسيقى التي حتتوي عليها /USB
األسطوانة
ملفات الصور

,,مالحظة

يشري إىل مالحظات خاصة وخصائص التشغيل.

Tip,,

يشري إىل اإلرشادات وإىل جعل املهمة أكثر سهولة.

<<حتذير

يشري إىل التحذيرات من أجل منع وقوع أرضار حمتملة من جراء إساءة
االستعامل.

رموز املنطقة

حتتوي هذه الوحدة عىل رمز املنطقة مطبوع ًا عىل اجلزء اخللفي .ال
تستطيع هذه الوحدة تشغيل إال أقراص  DVDالتي عليها نفس امللصق
املوجود يف مؤخرة الوحدة أو كلمة “( ”ALLمجيع األقراص).

y yحتتوي معظم أقراص  DVDعىل شكل كروي يوجد بداخله رقم أو
أكثر يظهر بوضوح عىل الغطاء.
البد أن يطابق هذا الرقم رمز املنطقة املوجود عىل الوحدة ،وإال
سيتعذر تشغيل القرص.

y yإذا حاولت تشغيل قرص  DVDبه رمز  منطقة خمتلف عن الرمز
املوجود عىل املشغل اخلاص بك ،فستظهر رسالة
“( ”Check Regional Codeحتقق من رمز املنطقة) عىل شاشة
التلفاز.

1
البدء

األسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل  DVD±R/ RWوCD-R/ RW
الذي حيتوي عىل عناوين صوت و/أو ملفات  DivXو/أو MP3
و/أو  WMAو/أو  .JPEGال يمكن تشغيل بعض أقراص
 DVD±RW/ DVD±Rأو  CD-RW/ CD-Rيف هذه
الوحدة بسبب جودة التسجيل أو احلالة الفيزيقية للقرص أو خصائص
جهاز التسجيل وبرنامج اإلنشاء.

t

 DVD-Video، DVD±R/RWيف
وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو
 VRواملكتمل.
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رشوط امللفات القابلة للتشغيل
متطلب امللف املوسيقي MP3/ WMA

البدء

1

توافق قرص   MP3/ WMAمع هذه الوحدة حمدود كام ييل

y yالعيني :ضمن  32إىل  48كيلو كيلو هرتز ( ،)MP3ضمن  32إىل
 48كيل هرتز (.)WMA

y yمعدل البت :ضمن  32إىل  320كيلو بت يف الثانية ( ،)MP3ضمن
 40إل  192كيلو بت يف الثانية (.)WMA

y yاإلصدار املدعوم v9، v8، v7، v2 :

y yاحلد األقىص من امللفات :أقل من .999

y yإمتدادات امللف “.mp3”/ “.wma” :

y yتنسيق ملف القرص املضغوطISO9660/ JOLIET :

y yيفضل استخدام برنامج  Easy-CD Creatorالذي يقوم بإنشاء
نظام ملفات .ISO9660

متطلب ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون حمدو ًدا عىل النحو التايل:

y yاحلد األقىص من وحدات البكسل من حيث العرض:
 2 048 x 2 760بكسل

y yاحلد األقىص من امللفات :أقل من .999

y yقد ال تعمل بعض األقراص بسبب تنسيق تسجيل خمتلف أو حالة
القرص.
y yإمتدادات امللف ”.jpg“ :

y yتنسيق ملف القرص املضغوطISO9660/ JOLIET :

متطلبات ملف DivX

يتوقف توافق قرص  DivXمع هذا املشغل عىل القيود التالية :

y yحجم الدقة املتاح( 576 x 720 :العرض × االرتفاع) بكسل.

y yيتم إدخال اسم ترمجة ملفات  DivXيف حدود  45حرف.
y yإذا كان هناك رمز ًا ال يمكن عرضه يف ملف  ،DivXفسيظهر كعالمة
« _ « عىل شاشة العرض.

y yمعدل الصور :أقل من  30إطار يف الثانية.

y yإذا مل يكن هناك فاصل بني بناء الصوت والفيديو يف امللف املسجل،
فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كالمها مع ًا.

y yملف  DivXالقابل للتشغيل:
"".avi"، ".mpg "،، ".mpeg "، "divx.
y yتنسيق الرتمجة القابل للتشغيل:

SubRip (*.srt/ *.txt)، SAMI (*.smi)،
SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt)، MicroDVD
(*.sub/ *.txt)، SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)،
)VobSub(*.sub
y yتنسيق  Codecالقابل للتشغيل :
“DIVX3.xx”، “DIVX4.xx”، “DIVX5.xx”،
“MP4V3”، “3IVX”.
y yتنسيق الصوت القابل للتشغيل :

”“WMA”، “MP3”، “PCM”، “AC3
 y yالعيني :ضمن  32إىل  48كيلو كيلو هرتز ( ،)MP3ضمن  32إىل
 48كيل هرتز (.)WMA

y yمعدل البت :ضمن  32إىل  320كيلو بت يف الثانية ( ،)MP3ضمن
 40إل  192كيلو بت يف الثانية (.)WMA

y yبالنسبة لألقراص املنسقة يف نظام امللفات املبارش ،ال يمكنك تشغيلها
يف هذا املشغل.

y yإذا كان اسم ملف الفيديو خمتلفا عن اسم ملف الرتمجة ،فربام ال تظهر
الرتمجة أثناء قراءة ملف .DivX
y yإذا قمت بتشغيل ملف  DivXخمتلف عن  ،DivXspecفقد ال
يعمل بطريقة طبيعية.

y yعند تشغيل ملف  ،divxال تعمل وظيفة امليكروفون.

البدء
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جهاز التحكم عن بعد
 :m INFO/DISPLAYيصل إىل عرض
املعلومات عىل الشاشة.

 :n HOMEيتم عرض [القائمة الرئيسية].

• • • • • • • • •• • • • • • • •b

 :X RECتسجيل مبارش .USB

( W/S/A/Dيسار/يمني/أعىل/
أسفل) :يستخدم لتصفح العروض الظاهرة
عىل الشاشة.

 :PRESET +/الختيار برنامج الراديو. :TUNING +/لتوليف حمطة الراديواملطلوبة.
 :b ENTERلقبول اختيار القائمة.
"
الضبط املسبق ملحطات الراديو.

 :MARKERيميز قائمة التشغيل.

 :B OPEN/CLOSEيستخدم يف فتح
وغلق درج األسطوانات.

 :h REPEATالختيار وضع تشغيل.
(عشوائي ،تكرار)

 :CLEARيزيل أية عالمة عىل القائمة املميزة
أو أحد األرقام عند تعيني كلمة املرور.
• • • • • • • • •• • • • • • • •f

• • • • • • • • •• • • • • • • •c

 :M PAUSE/STEPإيقاف التشغيل مؤقتًا.

 :1 POWERلتشغيل أو إيقاف تشغيل
الوحدة.

 0أزرار األرقام  0إل  :الختيار اخليارات املرقمة
يف القائمة.

 : MIC VOL -/+يضبط مستوى صوت
امليكروفون.

 :Z STOPيوقف التشغيل أو التسجيل.

• • • • • • • • •• • • • • • • •a

• • • • • • • • •• • • • • • • •e

 :x BACKاالنتقال إىل الوراء يف القائمة أو
اخلروج من قائمة اإلعداد.

 :d PLAY، MONO/STEREOيبدأ
التشغيل .حيدد .Mono/ Stereo

 :P RADIO&INPUTيغري مصادر
املدخالت.

MUTE

 :لكتم الصوت.

أزرار التحكم يف التلفزيون :انظر صفحة .33

 :TITLEإذا كان عنوان  DVDاحلايل حيتوي
عىل قائمة ،فستظهر قائمة العنوان عىل الشاشة.
أو ستظهر قائمة القرص.

قم بإزالة غالف البطارية املوجود عىل ظهر
جهاز التحكم عن ُبعد ،وأدخل بطارية واحدة
(مقاس  )AAAمع تطابق ٍّ
كل من  4و5
بشكل صحيح.

 :SOUND EFFECTخيتار نمط املؤثر
الصويت.

) :VOL -/+ (Volumeلضبط مستوى
الصوت.

 :DISC MENUللوصول إىل قائمة قرص
.DVD

تركيب البطارية

 :SPEAKER LEVELيضبط مستوى
الصوت ملكرب الصوت املرغوب.

 :C/V SKIPاذهب إىل الفصل /
املسار  /امللف السابق أو التايل.

 :c/v SCANللبحث للخلف أو
لألمام.

? :هذا الزر غري متوافر.

 : ECHO VOL -/+يضبط مستوى صدى
الصوت.
 : VOCAL FADERيمكنك االستمتاع
بالوظيفة مثل  ،karaokeعن طريق خفض
صوت مغني املوسيقى يف املصادر املختلفة.

البدء

 :SLEEPلضبط النظام كي يتوقف تشغيله
تلقائ ًيا عند وقت حمدد( .اخلافت :سوف تقل
إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

• • • • • • • • •• • • • • • • •d
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البدء

اللوحة األمامية
1
البدء

2

12

11

9 10

1

7 8

6

5

4

3

 bنافذة عرض
يعرض احلالة احلالية للوحدة.

( T hتشغيل/إيقاف مؤقت)
يبدأ التشغيل.
يوقف التشغيل مؤقتًا ،يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج
من وضع اإليقاف املؤقت.

( PORT. IN eإدخال حممول)
يمكنك االستمتاع باملوسيقى من اجلهاز املحمول بالوحدة.

( F jالوظيفة)

 aدرج   DVD/CD
( cامليكرفون) +1

( dامليكرفون)+2

 fمنفذ USB
يمكنك تشغيل ملفات الفيديو ،وعرض الصور وتشغيل ملفات
الصوت عن طريق توصيل جهاز .USB
( R gفتح/إغالق)
يضبط مستوى صوت مكرب الصوت.

( I iتوقف)
يوقف التشغيل.

الوظيفة :خيتار الوظيفة ومصدر اإلدخال

( VOLUME VOL.kمستوى الصوت)
يضبط مستوى صوت مكرب الصوت.

( 1lالتيار الكهربائي)
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.

البدء
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اللوحة اخللفية
6

7

4

3

5

 aكبل الطاقة

 bأطراف السامعة

 cموصل اهلوائي
موصل  FMهوائي  FMاملوصل بسلك
موصل  AMحلقة هوائي AM
 dموصل   VIDEO OUT
 -وصل بتلفزيون مزود بمداخل فيديو

2

1

 eموصل AUX(L/R) INPUT
 -يوصل املدخل اخلارجي بمخرجي صوت بقناتني

COMPONENT VIDEO OUTPUT  fوصل
بتلفزيون مزود بمداخل . Y PB PR

 gموصل HDMI OUT
يوصل بتلفزيون مزود بمداخل HDMI
(واجهة للصوت والفيديو الرقمي)

البدء

1

12

التوصيل

توصيل السامعة بالوحدة
 .1لتوصيل الكابل بالوحدة ،اضغط لوحة األصابع البالستيكية لفتح
طرف التوصيل .أدخل السلك وحرر لوحة األصابع.

التوصيل

2
 .2أوصل األسالك بمكربات الصوت.
أوصل الطرف اآلخر لكل سلك بمكرب الصوت الصحيح وفق
تصنيف األلوان .وصل الطرف األسود من كل سلك بالوصالت
الطرفية املميزة بالعالمة ( -ناقص) والطرف اآلخر بالوصالت
الطرفية املميزة بالعالمة ( +موجب).
السامعة

املكان

 Rاخللف

يمني اجلانب اخللفي

 Rالوسط

الوسط

املكرب الصويت الفرعي

أي وضع أمامي

 Rاجلانب األمامي

يمني املقدمة

 Lاجلانب األمامي

يسار املقدمة

 Lاخللف

يسار اجلانب اخللفي

<<حتذير

y yتنبه للتأكد من عدم وضع األطفال أيدهيم أو أي أشياء يف قناة
مكرب الصوت*.
*قناة مكرب الصوت :فتحة لصوت جهور وافر يف اجلزء
اخلاص باملتحدث (ضمنية).

y yحتتوي السامعات عىل أجزاء مغناطيسية ،لذلك فقد حيدث
تشوه لأللوان يف شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر
الشخيص .يرجى استخدام السامعات بعيدً ا عن شاشة
التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

التوصيل

تعيني موضع النظام

التوصيل بالتلفاز

الرسم التوضيحي التايل يوضح لك مثاالً عىل تعيني موضع النظام.

يتوقف إجراء إحدى التوصيالت التالية عىل قدرات اجلهاز املوجود.

للحصول عىل أفضل مستوى ممكن من الصوت املحيطي ،جيب وضع
مجيع السامعات ،باستثناء املكرب الصويت الفرعي ،عىل نفس املسافة من
موضع االستامع ( ).

B
C
A

G
F
A

E

A

A

D

A ABCD E F G

 السامعة األمامية اليرسى ( /)Lالسامعة األمامية اليمنى (:)R
ضع السامعات األمامية عىل جانبي احلاسوب أو الشاشة وبالتوازي
قدر اإلمكان مع سطح الشاشة.

 السامعة الوسطى :ضع السامعة الوسطى أعىل أو أسفل احلاسوب
أو الشاشة

 السامعة املحيطية اليرسى ( /)Lالسامعة املحيطية اليمنى (:)R
ضع هذه السامعات خلف موضع استامعك ،مواجهة للداخل قلي ً
ال
 املكرب الصويت الفرعي :ال يعترب موضع املكرب الصويت الفرعي بذي
أمهية كربى ،حيث أن أصوات اخلفيض املنخفضة ليست إجتاهية
إىل حد بعيد .لكن ُيفضل وضع املكرب الصويت الفرعي بالقرب من
السامعات األمامية .أديرهيا قلي ً
ال نحو وسط الغرفة للتقليل من
انعكاسات اجلدار.
الوحدة

y yاعتامدا عىل التلفاز واجلهاز اآلخر الذي ترغب يف توصيله،
فإن هناك عدة طرق لتوصيل املشغل .استخدام إحدى
التوصيالت الواردة يف هذا الدليل.

y yيرجى الرجوع إىل أدلة اهلاتف ،أو نظام السرتيو ،أو األجهزة
األخرى عند احلاجة إلجراء التوصيالت عىل أفضل وجه.

<<حتذير

y yتأكد من توصيل املشغل مبارشة بالتلفاز .قم بتوليف التلفاز
إىل قناة مدخل الفيديو الصحيحة.

y yال توصل املشغل عرب أجهزة تسجيل الفيديو .قد تظهر
الصورة مشوهة بعد النسخ.

A

A

,,مالحظة

توصيل مكون الفيديو

قم بتوصيل مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT
(خمرج مكون الفيديو) (بحث متدرج) عىل الوحدة بمقابس اإلدخال
املوافقة هلا عىل التلفاز باستخدام كابالت املكونات.

وبإمكانك أن تسمع الصوت من سامعات النظام.

2
التوصيل

الحظ أن الرسوم البيانية الواردة يف هذه التعليامت ختتلف عن الوحدة
الفعلية ألهنا ألغراض توضيحية فقط.

13
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التوصيل

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس خمرج الفيديو ( )VIDEO OUTاملوجود بالوحدة
يف الفيديو يف قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو.

وبإمكانك أن تسمع الصوت من سامعات النظام

تعيني الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة املخرجات بالنسبة ملخرج   HDMI
ومقابس خمرج مكون الفيديو.
يمكنك تغيري دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

 .1اضغط عىل الزر .n HOME

 .2استخدم  A/Dلتحديد [إعداد] واضغط
 .b ENTERتظهر قائمة[إعداد].

التوصيل

2

 .3استخدم  W/Sلتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط D
لالنتقال إىل املستوى الثاين.

 .4استخدم  W/Sلتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط  Dلالنتقال
إىل املستوى الثالث.
 .5استخدم  W/Sلتحديد الدقة املطلوبة ثم اضغط
  b ENTERلتأكيد اختيارك.

,,مالحظة

إذا كان التليفزيون اخلاص بك ال يقبل مستوى االستبانة الذي
قمت بضبطه يف املشغل ،يمكنك ضبط مستوى االستبانة عىل
 480بكسل (أو  576بكسل) كام ييل:
اضغط عىل  Z STOPألكثر من  5ثواين.

دقة الصورة اخلاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة املعروضة يف نافذة عرض قد ختتلف عن دقة الصورة
اخلارجة بناء عىل نوع التوصيل.
[( ]HDMI OUTخمرج   720p،1 080i ،1 080p :)HDMI
و( 480pأو  )576pو( 480iأو )576i
املكون):
[( ]COMPONENT VIDEO OUTخمرج فيديو ّ
( 480pأو  )576pو( 480iأو )576i
[( ]VIDEO OUTخمرج فيديو)( 480i :أو )576i

التوصيل

قم بتوصيل مقبس خمرج  HDMIعىل الوحدة بمقبس مدخل
 HDMIعىل تلفاز أو جهاز العرض HDMIاملتوافق .

قم بضبط مصدر التلفاز عىل ( HDMIراجع دليل املالك للتلفاز).

,,مالحظة

y yإذا كان جهاز HDMIال يقبل خمرجات الصوت من الوحدة،
جهاز  HDMIمشوها وقد ال خيرج.
فقد يكون صوت
ً
y yعندما تقوم بتوصيل جهاز  HDMIأو  DVIمتوافق ،تأكد
مما ييل:
 حاول إيقاف تشغيل جهاز  HDMI/DVIوهذهالوحدة  .ثم قم بتشغيل جهاز  HDMI/DVIواتركه
حوايل  30ثانية ،ثم قم بتشغيل الوحدة.
 يتم ضبط مدخالت الفيديو اخلاصة باجلهاز املتصلبالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.

 يكون اجلهاز املتصل متوافق مع مدخالت الفيديو(  480i x 720أو ( 480p x 720 ،)576iأو ،)576p
 1080i x 1920 ، 720p x 1280أو
. 1080p x 1920

y yليس مجع أجهزة   HDMIأو  DVIاملتوافقة مع HDCP
تعمل مع الوحدة.

 لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهازال يتوافق مع. HDCP
 الوحدة ال تعمل وشاشة التلفاز تغريت إىل اللون األسودأو األخرض أو قد حتدث ضوضاء الثلج عىل الشاشة.

y yإذا كانت هناك أي تشويش أو خطوط عىل الشاشة ،يرجى
التحقق من كبل  ( HDMIكبل  HDMITMعايل
الرسعة).

<<حتذير

Tip,,

y yيمكنك االستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو م ًعا مع
توصيل  HDMIهذا.
y yعندما تستخدم توصيل  ،HDMIيمكنك تغيري دقة خمرجات
". HDMI
(يرجى الرجوع إىل "ضبط دقة الشاشة" يف ص )14

y yقد ينتج عن تغيري دقة الشاشة بعد إمتام التوصيل قصور يف
بعض الوظائف .وللتغلب عىل هذه املشكلة ،قم بإيقاف
تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها جمد ًدا.
y yعندما ال يتم التحقق من توصيل  HDMIبـ  ، HDCP
تتغري شاشة التلفاز إىل اللون األسود أو األخرض أو قد حتدث
ضوضاء الثلج عىل الشاشة .يف هذه احلالة ،افحص توصيل
 ، HDMIأو افصل كابل .HDMI

2
التوصيل

توصيل خمرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز   HDMIأو جهاز عرض ،بإمكانك توصيله هبذه
الوحدة باستخدام كابل ( HDMIالنوع أ ،كابل  ™HDMIعايل
الرسعة).
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التوصيل

توصيل األجهزة االختيارية
توصيل AUX IN

توصيل خارج اجلهاز اإلضايف بموصل ( )L/Rمدخل AUX
.INPUT

التوصيل بجهاز حممول PORT
)IN(Portable in

وصل خمرج اجلهاز املحمول ( MP3أو  PMPوما إىل ذلك) ملنفذ
الدخل (املدخل املحمول) موصل الدخل.

التوصيل

2
مشغل  ،MP3وما
إىل ذلك

االستامع إىل املوسيقى من مشغل املوسيقى
املحمول أو من جهاز خارجي
يمكن استخدام الوحدة لتشغيل املوسيقى من أنواع متعددة من
مشغالت املوسيقى املحمولة أو جهاز خارجي.

 .1وصل املشغل املحمول "باملدخل" موصل (مدخل املحمول )
بالوحدة.
أو

قم بتوصيل اجلهاز اخلارجي بموصل أوكس “ ”AUXاملوجود
بالوحدة.

 .2يتم تشغيل الطاقة بالضغط عىل ).1 (POWER

,,مالحظة

إذا كان جهاز التلفزيون اخلاص بك (جهاز إضايف) مزود بمخرج
واحد فقط للصوت (أحادي) ،وصله بمقبس الصوت األيرس
(األبيض) املوجود بالوحدة.

 .3حدد خاصية  PORTABLEأو  AUXبالضغط عىل
.P RADIO&INPUT

 .4افتح اجلهاز اخلارجي أو مشغل املوسيقى املحمول وابدأ يف تشغيله.

التوصيل

توصيل USB

وصل منفذ  USBاخلاص بذاكرة ( USBأو مشغل  ،MP3الخ) بمنفذ
 USBاملوجود يف مقدمة الوحدة.

17

توصيل اهلوائي

قم بتوصيل هوائي  FM/AMاملزود لالستامع للراديو.
قم بتوصيل دائرة هوائي  AMبموصل هوائي .AM

قم بتوصيل سلك هوائي  FMبموصل هوائي .FM

التوصيل

2

نزع جهاز  USBمن الوحدة

 .1اخرت وضع خاصية خمتلف أو اضغط عىل إيقاف
 Z STOPمرتني متتاليتني.

 .2انزع جهاز  USBمن الوحدة.

جهزة  USBاملالئمة

y yمشغل املوسيقى(  )MP3مشغل املوسيقى(  )MP3فالش

y yتعريف ( )USBفالش  :األجهزة التي تدعم
( 2.0 )USBو (1.1 )USB

y yوظيفة  USBاخلاصة هبذه الوحدة ال تدعم بعض أجهزة .USB

متطلبات جهاز ""USB

y yاألجهزة التي تتطلب حتميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر
 ،غري مدعومة.
y yال تسحب جهاز " "USBأثناء التشغيل.

y yقد تستغرق أجهزة " "USBالكبرية القدرة أكثر من بضعة دقائق يف
عمليات البحث.
y yملنع فقدان البيانات ،قم بدعم كافة البيانات.

y yال يتم التعرف عىل جهاز " "USBعند استخدام كابل متديد لـ
" "USBأو حمور "."USB

y yاستخدام نظام امللفات  NTFSغري مدعوم.
(نظام امللفات ) FAT(16/32هو النظام الوحيد املدعوم).
y yهذه الوحدة غري مدعومة عند وصول إمجايل عدد امللفات إىل
( )1 000أو أكثر

y yحمرك األقراص الصلب اخلارجي  ،أجهزة مقفلة أو أنواع ""USB
صلب غري مدعومة.

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

,,مالحظة

y yلتجنب التقاط التشويش ،قم بإبعاد هوائي  AMاحللقي عن
الوحدة واملكونات األخرى.

y yتأكد من مد سلك هوائي  FMبالكامل .بعد توصيل سلك
هوائي  ،FMاحرص قدر اإلمكان أن يظل يف وضع أفقي.
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ضبط إعدادات اإلعداد
وباستخدام قائمة اإلعداد ،يمكنك إجراء تعديالت متفرقة عىل مواد
كالصورة والصوت.

لعرض واخلروج من قائمة اإلعداد
 .1اضغط .n HOME
يتم عرض [القائمة الرئيسية].

كام يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة اإلعداد ،وما إىل ذلك.
للحصول عىل تفاصيل كل بند من بنود قائمة اإلعداد ،انظر الصفحات
من  18حتى .22

اإلعدادات5غة العرض عىل الشاشة -
اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة ألول مرة،تظهر القائمة األولية اخلاصة
بإعداد اللغة عىل شاشة تلفازك.

ضبط النظام
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جيب أن تكمل االختيار األوليّ للغة قبل استخدام الوحدة .سيتم اختيار
اللغة اإلنجليزية كلغة أول ّية.

 .1اضغط عىل تشغيل ) 1 (POWERلتشغيل الوحدة .ستظهر
قائمة إعداد اللغة عىل الشاشة.

 .2استخدم  WSADلتحديد لغة ثم اضغط عىل دخول
(.)b ENTER
سوف تظهر قائمة التأكيد.

 .3استخدم  ADلتحديد دخول [ ]Enterثم اضغط عىل دخول
( )b ENTERإلهناء إعداد اللغة.

,,مالحظة

إذا كان هناك وسائط ( )DISC/USBموصلة ،قد ال يتم عرض
شاشة اللغة املبدئية ،ألن الوسائط يمكنها التشغيل التلقائي وف ًقا
ملحتواها.

 .2حدد خيار[إعداد] باستخدام .AD
 .3اضغط .b ENTER
يتم عرض [القائمة الرئيسية].

 .4اضغط  n HOMEأو  x BACKللخروج من
قائمة[إعداد].

معلومات عن قائمة املساعدة لإلعداد
القائمة
ws

Move
a
Move
d
Move

األزرار
WS

العملية

االنتقال إىل قائمة أخرى.

A

االنتقال إىل مستوى سابق.

D

االنتقال للمستوى التايل أو
حتديد قائمة.

x
Close

x BACK

b
Select

b ENTER

للخروج من قائمة اإلعداد
[إعداد] أو إعداد
السامعة 5.1
[إعداد السامعات .]5.1

لتأكيد قائمة.

ضبط النظام

لغة القائمة ()Menu Language

حدد لغة لقائمة ( Setupاإلعداد) والعرض عىل الشاشة.

صوت القرص  /ترمجة القرص  /قائمة القرص
()Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu
إخرت اللغة التي تفضلها ملسار الصوت (صوت األسطوانة) والعناوين
الفرعية وقائمة األسطوانة.
[أصيل]

تشري إىل اللغة األصلية التي تم تسجيل القرص هبا.

[أخرى]

الختيار لغة أخرى ،اضغط عىل األزرار الرقمية ثم
( )b ENTERإلدخال الرقم املناظر املكون من  4رموز وف ًقا
لقائمة رمز اللغة يف صفحة  .36اضغط عىل ( )CLEARيف حال
إدخال رمز لغة خاطئ.
[إيقاف التشغيل (من أجل ترمجة القرص)]
إيقاف تشغيل الرتمجة.

وضع العرض ()Display
ُبعد التلفزيون ()TV Aspect

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وف ًقا لشكل شاشة التلفاز
اخلاص بك.
[]4:3

حدده عند تو صيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي
النسبة القياسية .4:3
[]16:9

حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه .16:9

وضع العرض ()Display Mode

ذا حددت  ،4:3فإنك ستحتاج إىل حتديد الطريقة التي ترغب أن يتم هبا
عرض برامج الشاشة واألفالم يف شاشة التلفاز اخلاص بك.
[]Letterbox

يعرض صورة عريضة مع أرشطة يف اجلزء العلوي والسفيل من
الشاشة.
[]Panscan

يعرض صورة عريضة تلقائ ًيا عىل الشاشة بالكامل ويقوم
باقتصاص األجزاء غري املناسبة( .إذا كان القرص/امللف غري
متوائم مع  ،Pan Scanيتم عرض الصورة بنسبة ).Letterbox

3
ضبط النظام

اللغة ()Language
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ضبط النظام

الوضوح ()Resolution

تعيني دقة خمرجات إشارة مكون الفيديو و  .HDMIراجع "تعيني دقة
الشاشة" ملزيد من التفاصيل حو دقة الشاشة
(ص .)14
[]Auto

[السامعة]

حدد السامعة التي ترغب يف تعديلها.

,,مالحظة

هناك إعدادات معينة للسامعة حمظورة وفقا التفاقية ترخيص
دولبي دجييتال.

إذا تم توصيل مقبس خمرج  HDMIبأجهزة التلفاز التي توفر
معلومات عن العرض ( ،)EDIDيتم تلقائ ًيا حتديد دقة الشاشة
التي تناسب التلفاز املتصل عىل أفضل وجه ممكن .إذا كان كابل
املكون)
( COMPONENT VIDEO OUTخمرج فيديو ّ
يغي من دقة الصورة إىل ( 480iأو
هو الوحيد املتصل ،فهذا رِّ
 )576iكدقة افرتاضية للصورة.

[مستوى الصوت]

يكون اخلارج  1 080خ ًطا تدرجي ًيا يف لقطة الفيديو.

[املسافة]

3

[]1080i

ضبط النظام

[]1080p

[]720p

يكون اخلارج  1 080خ ًطا متداخ ً
ال يف لقطة الفيديو.
يكون اخلارج  720خ ًطا تدرجي ًيا يف لقطة الفيديو.
[( 480pأو ])576p

يكون اخلارج ( 480أو  )576خ ًطا تدرجي ًيا يف لقطة الفيديو.

[( 480iأو ])576i
ً
ً
يكون اخلارج ( 480أو  )576خطا متداخال يف لقطة الفيديو.

الصوت ()Audio
إعداد السامعات 5.1

قم بإجراء اإلعدادات التالية عىل حملل رموز قناة  5.1املدمج.

 .1اخرت [إعداد السامعات  ]5.1من قائمة الصوت [الصوت]

 .2اضغط .b ENTER
تظهر قائمة [سامعة .]5.1

 .3استخدم  ADالختيار السامعة التي ترغب فيها.

 .4اضبط اخليارات باستخدام أزرا .WSAD

 .5يمكن الرجوع إىل القائمة السابقة من خالل الضغط عىل زر
.x BACK

[احلجم]

اضبط مستوى اخلرج لكل سامعة.

لتعديل مستوى اخلارج من السامعة املحددة.
بعد توصيل السامعات بجهاز استقبال ،DVD Receiver
اضبط املسافة بني السامعات ونقطة استامعك إذا كانت مسافة
السامعات الوسطى أو األمامية أكرب من مسافة السامعات اخللفية.
هذا يسمح للصوت الصادر من كل سامعة أن يصل للسامع يف
نفس الوقت .اضغط عىل  ADلتعديل مسافة السامعة املحددة.
تكون هذه املسافة مساوية للفرق بني املسافة بني السامعات
الوسطى واخللفية من ناحية واألمامية من ناحية أخرى.
[االختبار]

اخرت [بدء اختبار السامعة] باستخدام أزرار  ،WSثم اضغط زر
 .b ENTERوللتوقف ،اضغط زر
"
 b ENTERمرة أخرى .ويمكنك ضبط حجم الصوت ملواءمة
حجم الصوت اخلاص بإشارات االختبار املحفوظة يف النظام.

ضبط النظام

القفل (( )Lockالتحكم الرئييس)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital
الرقمي) .اضبطه عىل [تشغيل] للحصول عىل هذا التأثري.

اإلعدادات األولية لرموز املناطق:

[تشغيل] لدمج قنوات  karaokeيف صوت االسرتيو العادي.

 .1حدد قائمة [القفل] ثم اضغط عىل .D

Vocal

ال يتم تفعيل هذه الوظيفة إال مع أقراص  karaoke DVDمتعددة
القنوات.

وضوح تزامن ال (HD AV Sync) AV

ون هناك فارق زمني بني الصورة والصوت يف جهاز التلفاز الرقمي
( .)Digital TVويف حالة حدوث ذلك ،يمكنك تعويض هذا الفارق
من خالل حتديد فرتة لتأخري الصوت كي ’ينتظر‘ وصول الصورة بشكل
فعال .و ُيطلق عىل هذه العملية؛ ( HD AV Syncالتزامن الصويت
املرئي) .استخدم أزرار ( WSيف جهاز التحكم عن بعد) لتغيري مقدار
التأخري إما بالزيادة أو بالنقصان ،بحيث يمكنك الضبط عىل أي رقم بني
صفر و 300مليل ثانية.

وضعية الكاريوكي ()Semi Karaoke

عند االنتهاء من الفصل /العنوان /املسار بالكامل ،تعرض هذه الوظيفة
جمموع النقاط عىل الشاشة بصوت مرتفع.
[تشغيل]

عند االنتهاء من الغناء ستظهر جمموعة نقاط عىل الشاشة.
[إيقاف التشغيل]

عند استخدامك هلذه الوحدة ألول مرة ،عليك ضبط كود املنطقة
(.)Area Code

 .2اضغط عىل .D
ت [القفل] ،عليك إدخال كلمة املرور التي قمت بإنشائها.
أدخل كلمة مرور واضغط عىل دخول ( .)b ENTERأدخلها
مرة أخرى ثم اضغط عىل دخول ( )b ENTERللتحقق .إن
ارتكبت خطأ قبل الضغط عىل دخول
( ،)b ENTERاضغط عىل مسح (.)CLEAR
 .3حدد الرموز الثالثة األوىل باستخدام األزرار .WS

 .4اضغط عىل دخول ( )b ENTERوحدد الرمز الثاين باستخدام
األزرار .WS
 .5اضغط عىل دخول ( )b ENTERلتأكيد حتديد كود املنطقة.

التصنيف ()Rating

يتوقف حظر تشغيل اسطوانات دي يف دي املصنفة عىل حمتواها .وليست
مجيع األقراص مصنفة.

 .1حدد تصنيف [التصنيف] يف قائمة إغالق [القفل] ثم اضغط عىل
.D

 .2أدخل كلمة مرور ثم اضغط عىل دخول (.)b ENTER
 .3حدد تصنيفا من  1إىل  8باستخدام األزرار .WS

ال يظهر الصوت املرتفع وجمموعة النقاط عىل الشاشة.

[التصنيف ]1-8

y yتتاح أقراص  DVDو DVD Karaokeالتي هلا أكثر من
مسارين هلذه اخلاصية.

[إلغاء القفل]

,,مالحظة

y yعند مشاهدة األفالم" ،أوقف تشغيل" وظيفة شبة كاريوكي يف
قائمة اإلعداد  أو استمتع هبا دون توصيل امليكروفون إذا ظهر
صوت الصفري أو الكسب أثناء تغيري الفصول.

y yتعمل هذه الوظيفة يف وضع .DVD/CD

y yتتوافر وظيفة  Semi Karaokeعندما يكون امليكروفون
موص ً
ال فقط.

التصنيف رقم واحد ( )1عليه أكثر قدر من القيود ،والتصنيف
رقم ثامنية ( )8عليه أقل قدر من القيود.
إن حددت الفتح ،يكون التحكم الرئييس غري نشط ويعمل
القرص بكامل طاقته.
 .4اضغط عىل دخول ( )b ENTERلتأكيد حتديد التصنيف.

3
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( DRCالتحكم يف النطاق الديناميكي)

21

22

ضبط النظام

كلمة مرور ()Password

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغيريها.

 .1حدد كلمة مرور [كلمة مرور] يف قائمة إغالق [القفل] ثم اضغط
عىل .D

 .2اضغط عىل .b ENTER

 .3اتبع اخلطوة  2كام هو موضح أعاله (التصنيف).
لتغيري كلمة املرور ،اضغط عىل دخول ( )b ENTERعند تظليل
خيار التغيري [تغيري] .أدخل كلمة مرور ثم اضغط عىل دخول
( .)b ENTERأدخلها مرة أخرى ثم اضغط عىل دخول
( )b ENTERللتحقق.
 .4اضغط عىل إعداد  n HOMEللخروج من القائمة.

,,مالحظة

ضبط النظام
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إن نسيت كلمة املرور ،فيمكنك مسحها باتباع اخلطوات التالية:

 .1اخرت قائمة [إعداد] يف [القائمة الرئيسية].

 .2أدخل الرقم املكون من  6أرقام “ ”210499ثم اضغط عىل
دخول ( .)b ENTERتم مسح كلمة املرور.

رمز املنطقة ()Area Code

أدخل رمز املنطقة التي استخدمت معايريها لتقييم أسطوانة ف يديو
 ،DVDبناء عىل القائمة املوضحة يف صفحة .35

 .1حدد كود املنطقة [رمز املنطقة] يف قائمة إغالق [القفل] ثم اضغط
عىل .D

 .2اتبع اخلطوة  2كام هو موضح يف الفقرة السابقة
(.)b ENTER

 .3دد الرمز األول باستخدام األزرار .WS

 .4اضغط عىل دخول ( )b ENTERوحدد الرمز الثاين باستخدام
األزرار .WS
 .5اضغط عىل دخول ( )b ENTERلتأكيد حتديد كود املنطقة.

أخرى ()Others
DivX VOD

حول فيديو :DIVX
® DivXهو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل رشكة  DivXذ.م.م،
وهي رشكة تابعة لرشكة  .ROVIهذا جهاز معتمد رسم ًيا لدى DivX
يقوم بتشغيل ملفات فيديو . DivXيمكنك زيارة املوقع اإللكرتوين
 www.divx.comللحصول عىل املزيد من املعلومات وأدوات
الربامج لتحويل ملفاتك إىل ملفات فيديو.DivX
حول فيديو  DIVXعند الطلب:
جيب تسجيل هذا اجلهاز املعتمد لدى ® DivXلتشغيل أفالم فيديو
 DivXعند الطلب املشرتاة .لكي حتصل عىل رمز التسجيل اخلاص
بك ،حدد موقع قسم فيديو  DivXعند الطلب يف قائمة اإلعداد يف
جهازك .انتقل وإىل الرابط  vod.divx. comللحصول عىل املزيد من
املعلومات حول كيفية إهناء تسجيلك.
[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل اخلاص بك.

[إلغاء التسجيل]

إليقاف تنشيط املشغل اخلاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

,,مالحظة

مجيع ملفات الفيديو املنزلة من  DivX® VODال يمكن قرائتها
إال عرب هذه الوحدة.

التشغيل

 .1اضغط .n HOME
يتم عرض [القائمة الرئيسية].

إيقاف  
قراءة امللفات
إيقاف مؤقت
التشغيل إطار بإطار

[موسيقى]  :يظهر من خالله قائمة[موسيقى].

[فيلم]  :يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خالله قائمة
[فيلم].

[صورة] :يظهر من خالله قائمة [صورة].
[إعداد]  :يظهر من خالله قائمة [إعداد].

,,مالحظة

ال يمكنك حتديد خيار[موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] يف حال
عدم توصيل جهاز  USBأو إذا مل يتم إدخال أسطوانة.

العمليات األساسية
 .1أدخل القرص باستخدام  B OPEN/CLOSEأو قم بتوصيل
جهاز  USBيف منفذ .USB

 .2اضغط .n HOME
يتم عرض [القائمة الرئيسية].

 .3حدد أحد اخليارات باستخدام أزرار .AD
عند اختيارك أحد هذه اخليارات [فيلم] ،أو [صورة] ،أو[موسيقى]
حال اتصال جهاز  USBووجود قرص بداخل الوحدة يف الوقت
ٍِ
حينئذ أن
ذاته ،فسوف تظهر قائمة الختيار وسيلة التشغيل .وعليك
حتدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر
.b ENTER

 .4اضغط  ،b ENTERثم قائمة اخليارات التي يتم حتديدها.

,,مالحظة

y yبالنسبة ملعظم أسطوانات الصوت املدجمة وأسطوانات
 ،DVD-ROMسوف يبدأ التشغيل تلقائ ًيا.

y yتقوم الوحدة بتشغيل ملفات املوسيقى املوجودة يف جهاز
ختزين  USBأو األسطوانة فقط بشكل تلقائي.

اضغط عىل .Z STOP

اضغط عىل d PLAY، MONO/
.STEREO

اضغط عىل .M PAUSE/STEP

اضغط بشكل متكرر علىى
 M PAUSE/STEPلتشغيل عنوان
.Frame-by-Frame

( DVD، DivXفقط)

 .2حدد أحد اخليارات من خالل استخدام أزرار .AD

 .3اضغط  ، b ENTERثم قائمة اخليارات التي يتم حتديدها.

نفذ ذلك

التخطي إىل الفصل/
املسار/امللف
الالحق/السابق

خالل قراءة امللفات ،اضغط عىل
 C/V SKIPللذهاب إىل
الفصل/املسار التايل أو للعودة إىل بداية
الفصل/املسار احلايل .اضغط مرتني لفرتة
موجزة عىل  C SKIPللرجوع إىل
الفصل/املسار السابق .حتديد نقطة برسعة
من خالل تشغيل ملف بتقديمه لألمام أو
الرجوع للخلف.

خالل قراءة امللف ،اضغط ضغطا متكررا
حتديد نقطة برسعة من عىل  c/v SCANلتحديد
خالل تشغيل ملف رسعة املسح املطلوبة .للعودة إىل الرسعة
الطبيعية ،اضغط عىل تشغيلd PLAY،
بتقديمه لألمام أو
 MONO/STEREOالتشغيل املتكرر
الرجوع للخلف
أو العشوائي.

التشغيل املتكرر أو
العشوائي

اضغط بشكل متكرر عىل
 ،h REPEATوسوف يعمل
العنوان ،أو الفصل ،أو املسار احلايل بشكل
متكرر أو عشوائي.
 DVD : Chapter/ Title/ OffDivX : Title/ All/ Off -

 Audio CD/ MP3/ WMA :Track/ All/ Random/ Off

تبطئة رسعة التشغيل

يف نمط اإليقاف املؤقت ،اضغط عىل بطيء SLOW
( vأو  )cلتحديد الرسعة
املطلوبة DVD، DivX( .فقط) ال يمكن
إبطاء ملف  DivXأثناء التشغيل للخلف.

4
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استخدام القائمة الرئيسية
()Home Menu

من
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العمليات األخرى
عرض بيانات األقراص عىل الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص املركب عىل الشاشة.

 .1اضغط عىل  m INFO/DISPLAYلعرض معلومات القراءة
املتنوعة.
ختتلف املواد املعروضة وفقا لنوع القرص أو حالة التشغيل.
 .2يمكنك اختيار عنرص ًا عن طريق الضغط عىل  WSوتغيري الضبط
أو اختياره عن طريق الضغط عىل .WS
العنوان –رقم العنوان احلايل/إمجايل رقم العناوين.

الفصل –انتقل إىل الفصل  /املسار  /امللف السابق  /التايل.

الوقت – وقت التشغيل املنقيض.

صوت –لغة أو قناة الصوت املختارة.
ترمجة – الرتمجة املختارة.

زاوية –الزاوية املختارة/العدد اإلمجايل للزوايا.

التشغيل
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,,مالحظة

إن مل يضغط عىل أي زر لعدة ثوان قليلة ،خيتفي املعروض عىل
الشاشة.

عرض قائمة الدي يف دي ()DVD Menu
r
عند تشغيل جهاز دي يف دي به عدة قوائم ،حدد القائمة التي ترغب يف
استخدامها باستخدام القائمة (.)Menu
 .1اضغط عىل القائمة .DISC MENU
تظهر قائمة القرص.

 .2حدد القائمة باستخدام .WSAD

 .3اضغط عىل تشغيل للتأكيد d PLAY، MONO/STEREO

لعرض عنوان دي يف دي
r
عند تشغيل قرص دي يف دي به عدة عناوين ،يمكنك حتديد العنوان
الذي ترغب فيه مستخدما القائمة.

 .1اضغط عىل عنوان (.)TITLE
سيظهر عنوان القرص.

 .2حدد القائمة بالضغط عىل .WSAD

 .3اضغط عىل تشغيل للتأكيد d PLAY، MONO/STEREO

تشغيل  DVDبرسعة  1.5مرة
r
تسمح لك الرسعة  1.5بمشاهدة الصور واالستامع إىل الصوت بشكل
أرسع من التشغيل عىل الرسعة العادية.

 .1خالل قراءة امللفات ،اضغط عىل تشغيل
 d PLAY، MONO/STEREOلبدء التشغيل برسعة تزيد
مرة ونصف .سوف تظهر “ ”d x1.5عىل الشاشة.

 .2اضغط تشغيل  d PLAY، MONO/STEREOمرة أخرى
للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما ترتك الوحدة يف وضع ( Stopاإليقاف) ملدة
حوايل مخس دقائق.

التشغيل

بدء التشغيل عند نقطة زمنية حمددة

تغيري صفحة رمز الرتمجة

لبدء التشغيل عند أي وقت معني يف ملف أو عنوان.

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

yr
 .1اضغط عىل عرض ( )m INFO/DISPLAYخالل قراءة
امللفات.

 .2اضغط عىل  WSلتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر “--:--
.”--:

 .3أأدخل وقت البدء املطلوب يف خانة الساعات والدقائق والثواين
من اليسار لليمني .إن أدخلت أرقاما خاطئة ،فاضغط عىل مسح
( )CLEARإلزالة األرقام التي أدخلتها .ثم أدخل األرقام
الصحيحة.
عىل سبيل املثال ،للوصول إىل مشهد يف الساعة األوىل وعرش دقائق
وعرشين ثانية ،أدخل “ ”11020عرب األزرار الرقمية.
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y

 .1أثناء التشغيل ،اضغط زر  m INFO/DISPLAYلعرض
املعلومات عىل الشاشة.

 .2استخدم  WSلتحديد خيار [صفحة الكود].

 .3استخدم  ADلتحديد خيار الرمز املطلوب.

 .4اضغط عىل  x BACKللخروج من العرض عىل الشاشة.

 .4اضغط عىل دخول ( )b ENTERللتأكيد .تبدأ إعادة التشغيل
من الوقت املحدد.

استئناف استعادة التشغيل

إذا قمت بالضغط عىل  Z STOPمرتني أو قمت بتفريغ األسطوانة،
سوف تظهر "( "Zإيقاف تام) عىل الشاشة .سوف تقوم الوحدة
بمسح النقطة املتوقفة.

,,مالحظة

يمكن مسح نقطة االستئناف عند الضغط عىل الزر
(مثل ) 1 (POWERو ...B OPEN/CLOSEإلخ).

التشغيل

yutr

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها عىل  Z STOPوف ًقا
لألسطوانة .إذا ظهرت " ( MZإيقاف االستئناف)" عىل الشاشة بشكل
خمترص ،اضغط عىل
 d PLAY، MONO/STEREOالستئناف التشغيل (من نقطة
املشهد).

4
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إعادة التشغيل من خالل التحديد

إلزالة التحديد

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك املفضلة من أن قرص
أو جهاز  USBيف ذاكرة الوحدة.

 .2اضغط عىل .MARKER

ut

 .1اخرت[موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحافظة السابقة.
( MP3/ WMAفقط)
سوف يتم عرض معلومات امللف وف ًقا ملعلومات
 ID3TAGيف ملف املوسيقى املالئمMP3( .
فقط)

التشغيل

4

حتديد كافة املسارات /امللفات.

إزالة حتديد كافة املسارات/امللفات.

االنتقال إىل قائمة امللفات السابقة أو
التالية.

 .2حدد نوع املوسيقى املطلوبة يف القائمة [قائمة] باستخدام أزرار ،WS
ثم اضغط ( MARKERالعالمة) كي تظهر العالمة عىل القائمة.
 .3اضغط  b ENTERأو .d PLAY، MONO/STEREO
فيظهر لك وضع التشغيل.

 .4حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار  ،WSثم اضغط زر
.b ENTER

[تشغيل عالمة]

إعادة التشغيل من خالل التحديد.

[تشغيل احلايل]

إعادة التشغيل الطبيعي

,,مالحظة

إذا كنت ترغب يف حتديد كافة امللفات املوجودة بالقائمة ،فاخرت

[حتديد الكل] ،ثم اضغط . b ENTER

 .1استخدم أزرار  WSلتحديد املسار الذي ترغب يف إزالته من امللف
املحدّ د.

حلذف مجيع العالمات

استخدم أزرار  WSADالختيار [إلغاء حتديد الكل] ،ثم اضغط
  b ENTERيف وضع تعديل برنامج.

,,مالحظة

أيضا عند إزالة القرص أو جهاز  ،USBويتم
تتم إزالة العالمات ً
حتويل الوحدة إىل وضع اإلغالق أو حتويل الوظيفة إىل وظائف
أخرى.

التشغيل

مشاهدة ملف صور

حول قائمة ( helpاملساعدة) يف النافذة الكاملة.

i
يمكنك استخدام خيارات متعددة خالل عرض صورة يف وضع النافذة
الكاملة.

 .1اخرت [صورة] يف [القائمة الرئيسية] واضغط عىل b ENTER
إدخال.
االنتقال إىل قائمة امللفات السابقة أو
التالية.

القائمة

األزرار

Menu

m
INFO/
DISPLAY

a/d
Prev./
Next

A/D

x
List

x BACK
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العملية

عرض قائمة Option
(خيارات).
االنتقال إىل ملف آخر
الرجوع إىل قائمة [صورة].

اخليارات املتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خالل عرض صورة يف وضع النافذة
الكاملة.
 .1أثناء عرض صورة يف وضع النافذة الكاملة ،اضغط
 m INFO/DISPLAYلعرض قائمة اخليارات.

4
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العودة للحافظة السابقة.

 .2حدد أحد اخليارات باستخدام أزرار .WSAD

 .2اضغط  WSلتحديد حافظة ،ثم اضغط . b ENTER

 .3إذا كنت ترغب يف مشاهدة عرض للرشائح ،اضغط  U uلتحديد
ملف ،ثم اضغط .d PLAY، MONO/STEREO
حول قائمة ( helpاملساعدة) يف قائمة [صورة].
القائمة

األزرار

d Slide
Show

d
PLAY, MONO/
STEREO

wsad
Move
b
Select
x
Close

WSAD

العملية

تشغيل عرض للرشائح.
االنتقال إىل ملف أو
حمتوى آخر.

b ENTER

عرض ملف معني.

x BACK

الرجوع إىل
[القائمة الرئيسية].

a
e

d

c

b

 aالصورة احلالية/مجيع الصور – استخدم  ADلعرض صورة
سابقة/تالية.
 –Slide Show z/M bاضغط  ،b ENTERلبدء أو
إيقاف عرض للرشائح.
 – Speed x3/ x2/ x1 cاستخدم زر b ENTER
لتحديد مقدار الفرتة الزمنية بني الصور يف عرض للرشائح.
 – Rotate dاضغط  b ENTERللقيام بلف الصورة.

 – Go to list eاضغط b ENTERللرجوع إىل قائمة
[صورة].
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ضبط مؤقت النوم

اضغط عىل نوم ( )SLEEPمرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بني 10
و 180دقيقة ،بعد إغالق الوحدة.

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل سامعة.

إللغاء خاصية النوم ،اضغط ضغطا متكررا عىل  SLEEPإىل أن
تظهر “ ،”SLEEP 10ثم اضغط   SLEEPمرة أخرى أثناء ظهور
“.”SLEEP 10

 .2اضغط عىل  VOL -/+لضبط مستوى الصوت للسامعة املحددة
أثناء عرض قائمة ضبط املستوى عىل نافذة العرض.

للتحقق من الوقت املتبقي ،اضغط عىل نوم (.)SLEEP

,,مالحظة

يمكنك التحقق من الوقت املتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

اضغط عىل  SLEEPوسوف يظهر الوقت املتبقي يف نافذة
العرض.

خمفف اإلضاءة

التشغيل

4

اضبط إعدادات مستوى السامعة

اضغط عىل  SLEEPمرة واحدة .سوف تقل إضاءة نافذة العرض
بمقدار النصف .ولإللغاء ،اضغط بتكرار عىل  SLEEPحتى يتم إيقاف
اخلفت.

إيقاف الصوت مؤقتا
اضغط عىل صامت (MUTE

) إلخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد عىل اهلاتف عىل سبيل املثال ،وسوف
يتم عرض " MUTEصامت" يف نافذة العرض.

ذاكرة املشهد األخري
r
تقوم هذه الوحدة بحفظ املشهد األخري من القرص األخري الذي يتم
عرضه .ويبقى املشهد األخري يف الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص
من املشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة
(وضع االستعداد) .إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ املشهد به ،فسيتم
استدعاء هذا املشهد أوتوماتيك ًيا.

حتديد النظام  -اختياري

جيب عليك حتديد وضع النظام املالئم لنظام التليفزيون اخلاص بك.
اضغط مع االستمرار عىل  M PAUSE/STEPألكثر من مخس ثواين
حتى يمكنك اختيار نظا ًما يف [القائمة الرئيسية].

,,مالحظة

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا مل يتم توصيل جهاز  USBأو
إدخال األسطوانة.

 .1اضغط بتكرار عىل ( SPEAKER LEVELمستوى السامعة)
الختيار السامعة املطلوبة للضبط.

 .3كرر هذه اخلطوة واضبط مستوى صوت السامعات األخرى.

افض الصوت

يمكنك االستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خالل ختفيض مستوى
صوت املغني يف مصدر متنوع ...MP3/ WMA/ CD(  .الخ)
اضغط ، VOCAL FADER
وسيظهر يف نافذة العرض " "ON FADERإللغاء ذلك،اضغط
 VOCAL FADERمرة أخرى .قد ختتلف جودة VOCAL
 FADERحسب ظروف تسجيل ملفات املوسيقى.

,,مالحظة

y yهذه الوظيفة متاحة لالستخدام فقط عندما يكون امليكروفون
متصالً.
y yوهو ليس ُمتاح عىل مصدر مونو ()MONO

التشغيل

عمليات اإلذاعة
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حذف حمطة حمفوظة

تأكد من توصيل كل من هوائي  FMو.AM
(ارجع إىل الصفحة )17

االستامع إىل الراديو

 .1اضغط عىل خاصية (.)P RADIO&INPUT
إىل أن تظهر  FMأو  AMعىل نافذة العرض.
وستكون آخر حمطة مستلمة هي املحطة املولفة.

 .2اضغط باستمرار عىل ) TUNING (-/+ملدة ثانيتني إىل أن تبدأ
عالمة الرتدد يف التغري ،ثم حرر الزر .يتوقف املسح عندما تبدأ
الوحدة يف توليف حمطة.
أو

 .1اضغط عىل )PRESET (-/+الختيار الرقم مسبق الضبط الذي
ترغب يف حذفه.

 .2اضغط عىل ( CLEARمسح) وسوف يومض الرقم مسبق الضبط
يف نافذة العرض.
 .3اضغط عىل ( CLEARمسح) مرة أخرى حلذف الرقم مسبق
الضبط ا ُملحدد.

حتسني استقبال إف إم FM

اضغط   d PLAY، MONO/STEREOمن عىل وحدة التحكم
عن بعد .سيؤدي هذا إيل تغيري الصوت من سرتيو إىل أحادي ودائام ما
حيسن االستقبال.

اضغط ضغطا متكررا عىل ).TUNING (-/+

 .3اضبط حجم الصوت بتدوير  .VOLاملوجود يف اللوحة األمامية أو
بالضغط ضغطا متكررا عىل
) VOL (-/+يف جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك ضبط  50قناة  FMو  AMضبطا مسبقا.

قبل التوليف ،تأكد من إغالق الصوت.

 .1اضغط عىل خاصية ( )P RADIO&INPUTإىل أن تظهر
 FMأو  AMعىل نافذة العرض.

 .2حدد الرتدد املطلوب بالضغط عىل توليف )TUNING (-/+

 .3اضغط عىل  ،b ENTERوسوف يومض عدد حمدد مسبقا عىل
نافذة العرض.
 .4اضغط عىل ) PRESET (-/+لتحديد الرقم املضبوط مسبقا
الذي تريده.
 .5اضغط عىل .b ENTER
فسوف تكون املحطة خمزنة.

 .6كرر اخلطوات من  2إىل  5لتخزين حمطات أخرى.

مسح كل املحطات املحفوظة

 .1استمر يف الضغط عىل  CLEARلثانيتني تقري ًبا.
سيومض ( ERASE ALLحمو الكل) يف شاشة جهاز استقبال
.DVD

 .2اضغط عىل  CLEARملحو كل حمطات الراديو املحفوظة.

التشغيل

ضبط حمطات الراديو مسبقا

4
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,,مالحظة

ضبط الصوت

y yيف بعض البيئات املحيطة ،قد ال يسمع صوت السامعات أو
يكون صوهتا منخفضا ،وهذا يرجع للبيئة املحيطة ومصدر
الصوت ،وال يعد ذلك عيبا.

إعداد الوضع "حميطي"

ذا النظام به جمموعة شاملة من املجاالت الصوتية املجهزة  .يمكنك
اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت
.SOUND EFFECT
"
يمكنك تغيري  SOUND EFFECTباستخدام مفتاح األسهم AD
أثناء عرض معلومات .SOUND EFFECT
العنارص املعروضة من منظم الصوت " "Equalizerيمكن أن ختتلف
بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب املؤثرات.
عىل الشاشة

التشغيل

4

الوصف

NAT PLUS

 NAT PLUSهو مؤثر صويت طبيعي
إضايف .يمكنك االستمتاع بالصور
والصوت من املكون اخلاص بك
باستخدام هذه الوصلة( .اختياري)

NATURAL

يمكنك االستمتاع بصوت طبيعي مريح.
(اختياري)

POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK

BASS

يضفي هذا الربنامج جو من احلامسة
للصوت بام يمنحك شعور ًا بأنك يف
حفلة حقيقة للروك أو البوب أو اجلاز أو
للموسيقى الكالسيكية.
 BASSهو الباس بالست .أثناء
التشغيل ،قم بتعزيز تأثري صوت
الرتددات العالية والرتددات املنخفضة
(اخلفيض) والصوت املحيطي.

LOUDNESS

ُيعزز اخلفيض والرتددات العالية.

BYPASS

يمكنك من االستمتاع باملزيد من
األصوات املصاحبة.

y yقد حتتاج إىل إعادة ضبط اجلو املحيط ،بعد فتح املدخل ،بل
أحيانا حتى بعد تغيري مسار الصوت.

y yال تعمل هذه الوظيفة يف حالة توصيل امليكروفون.

التشغيل

لتسجيل إىل ""USB

يمكنك تسجيل املوسيقى أو مصدر الصوت إىل جهاز  USBمن خالل
توصيله باملنفذ اخلاص به يف الوحدة.
 .1قم بتوصيل جهاز  USBبالوحدة.

 .2حدد الوضع الذي ترغب يف التسجيل من خالله .أعد تشغيل مصدر
الصوت أوالً.

 .3وابدأ التسجيل من خالل الضغط عىل زر .X REC
 .4إليقاف التسجيل ،اضغط زر .Z STOP
[تسجيل كافة املسارات /امللفات]

يسجل عىل جهاز  USBيف وضع اإليقاف أو التشغيل.
ِّ
[تسجيل قائمة الربنامج]

بعد وضع عالمة عىل امللف (امللفات) املراد يمكنك تسجيله إىل
جهاز ( USBارجع إىل صفحة .)26
ويتم جتسيله كام ييل

,,مالحظة

y yمكنك التأكد من النسبة املئوية ملعدل تسجيل " "USBعىل
الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدجمة صوتية أو
أسطوانة  MP3/ WMAمدجمة فقط).

y yال يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينامب  /إم يب ثري.

y yعند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل،فإن امللف الذي
تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه ( فقط األقراص
الصوتية املضغوطة).

y yال تنزع جهاز " "USBأو تطفئ الوحدة أثناء التسجيل إىل
" ."USBوإال،فسيتم عمل ملفات ناقصة وال يمكن مسحها
من جهاز الكمبيوتر.

y yالتسجيل من خالل امليكروفونات غري متاح.

y yإذا كان التسجيل إىل " "USBال يعمل،ستظهر رسالة مثل " ال
يوجد  "USBأو " خطأ " أو " ال يوجد تسجيل" يتم عرضها
عىل نافذة العرض.

y yوال يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات املتعددة أو HDD
خارجي لتسجيل .USB

y yيتم تسجيل امللف عىل  128ميجابايت (ساعتان تقري ًبا) عند
التسجيل لفرتة طويلة .يوجد أقل من  4ملفات ُمسجلة.

y yعند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل ،لن يتم
ختزين امللف.

األسطوانة املدجمة
الصوتية

y yيف حالة  ،CD-Gأو ،سيتعذر تشغيل التسجيل باستخدام
.USB

MP3/ WMA

y yلن يمكنك تسجيل أكثر من  999ملف.

املصادر األخرى.
(Tuner، AUX،
)Portable

y yامللفات املوجودة يف املجلدات الفرعية ال يتم تسجيلها خالل
تسجيل مجيع املسارات.
y yيتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم األقل .لذلك إذا
قمت بحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التايل
يمكن أن يكون هو الرقم األقل فيام بني امللفات.
إن القيام بعمل نسخ غري مرخصة من املواد املحمية ضد النسخ ،بام يف
ذلك ملفات برامج الكمبيوتر ،أو البث أو تسجيالت الصوت ،يعد
انتهاك ًا لقوانني حقوق النرش ويمثل اعتداء جمرم .ال جيوز استخدام هذا
اجلهاز هلذه األغراض.
كن عىل قدر املسئولية احرتم قوانني حقوق النرش

4
التشغيل

العمليات املتقدمة
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استكشاف املشكالت وإصالحها

استكشاف املشكالت وإصالحها
استكشاف األخطاء وإصالحها
ال توجد طاقة
ال توجد صورة

العالج

قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة باحلائط بأمان.
حدد وضع إدخال الفيديو املناسب عىل التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز
استقبال  DVDعىل شاشة التلفاز.
قم بتوصيل كابالت الفيديو بإحكام إىل كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال .DVD

يوجد صوت ضعيف أو ال يوجد صوت باملرة

حدد وضع اإلدخال الصحيح جلهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سامع الصوت من جهاز
استقبال. DVD
قم بتوصيل كابالت الصوت يف منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.
استبدله بكابل صويت جديد.

جودة صورة  DVDرديئة
لن يتم تشغيل قرص DVD/CD

قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قامش ناعمة مع التحرك بقطعة القامش إىل اخلارج.
أدخل القرص.
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود املنطقة).
ضع القرص مع مواجهة امللصق أو اجلانب املطبوع عليه ألعىل.
أدخل كلمة املرور اخلاصة بك أو قم بتغيري مستوى التصنيف.

استكشاف املشكالت وإصالحها
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قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قامش ناعمة مع التحرك بقطعة القامش إىل اخلارج.

سامع صوت مههمة أثناء تشغيل قرص DVD
أو CD

قم بتحريك جهاز استقبال  DVDواملكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.

تعذر توليف حمطات الراديو بالشكل الصحيح

افحص توصيل اهلوائي واضبطه يف موضعه.
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم األمر.
قم بتوليف املحطة يدو ًيا.
قم بالضبط املسبق لبعض حمطات الراديو ،راجع صفحة  29للحصول عىل التفاصيل.

جهاز التحكم عن بعد ال يعمل بالشكل الصحيح
 /ال يعمل باملرة

جهاز التحكم عن بعد غري موجه نحو الوحدة مبارشة.
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مبارشة إىل الوحدة.
جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة.

استخدم جهاز التحكم عن بعد يف حدود  23قدم ( 7مرت) من جهاز استقبال .DVD
يوجد حائل بني جهاز التحكم عن بعد والوحدة.

قم بإزالة ه0ذا العائق.

بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.

ا

استبدل البطاريات املوجودة بأخرى جديدة.

ملحق

لتحكم يف التلفزيون باستخدام
جهاز التحكم عن ُبعد املرفق.
يمكنك التحكم يف التلفزيون باستخدام األزرار املوضحة أسفل.

33

إعداد جهاز التحكم عن ُبعد للتحكم يف
التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن ُبعد املرفق.
مدرجا يف اجلدول أدناه ،فقم بضبط كود
إذا كان جهاز التلفزيون لديك
ً
جهة التصنيع املالئم.
 .1أثناء الضغط عىل الزر  ،)TV POWER( 1اضغط عىل كود جهة
التصنيع جلهاز التلفزيون لديك بستخدام األزرار الرقمية (راجع اجلدول
أدناه)

جهة التصنيع

TV( 1
)POWER
AV/INPUT
PR/CH
W/S
–/+ VOL

,,مالحظة

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
تبديل مصدر دخل التلفزيون بني
التلفزيون ومصادر الدخل األخرى.
للمسح التصاعدي أو التنازيل يف القنوات
املحفوظة يف الذاكرة.
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون.

وحسب الوحدة قيد التوصيل ،قد ال تتمكن من التحكم يف
التلفزيون باستخدام بعض األزرار.

(1افرتايض)2 ،

Zenith

4 ،3 ،1

GoldStar

2 ،1

Samsung

7 ،6

Sony

9 ،8

Hitachi

4

 .2قم بتحرير زر  )TV POWER( 1إلكامل اإلعداد.

عىل حسب التلفزيون اخلاص بك ،قد ال تعمل بعض األزرار أو كلها عىل
التلفزيون ،حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح .عند استبدال
بطاريات جهاز التحكم عن ُبعد ،قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت
بضبطه إىل اإلعداد االفرتايض .اضبط رقم الكود مرة أخرى.

6
ملحق

عند الضغط عىل

يمكنك

LG

رقم الكود
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الصيانة
نقل الوحدة
عند شحن الوحدة

يرجى االحتفاظ بصندوق الشحن األصيل ومواد التغليف .إذا رغبت يف
شحن الوحدة ،مع التمتع بأقىص قدر من احلامية ،أعد تغليف الوحدة كام
كانت مغلفة عند قدومها من املصنع ألول مرة.
حافظ عىل نظافة األسطح اخلارجية.

y yال تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش املبيد احلرشي بالقرب من
الوحدة.

y yقد يتسبب املسح مع شدة الضغط يف تلف السطح.

y yال ترتك منتجات مطاطية أوبالستيكية تالصق الوحدة لفرتة طويلة
من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف املشغّل ،استخدم قطعة قامشية ناعمة وجافة .إن كانت األسطح
متسخة للغاية ،استخدم قطعة قامشية ناعمة مبللة بمحلول منظف
معتدل .ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق
الدهان ،ألن ذلك قد يتسبب يف تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية .عند اتساخ عدسة االلتقاط
الضوئية وأجزاء حمرك القرص أو تلفها ،تضعف جودة الصورة .ملزيد
من التفاصيل ،يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحق

6

ملحوظات حول األقراص
التعامل مع األقراص

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

فظ األقراص

بعد التشغيل ،احفظ القرص يف احلافظة .ال تعرض القرص لضوء
الشمس املبارش أو مصادر احلرارة وال ترتكه يف سيارة متوقفة تتعرض
لضوء الشمس املبارش.

تنظيف األقراص

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

ال تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول ،والبنزين ،ومرقق الدهان ،أو
املنظفات املتاحة يف األسواق ،أو مواد الرش املضادة للكهرباء الساكنة
املخصصة يف رشائط الكاسيت القديمة.
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رموز املنطقة
اخرت أحد رموز املنطقة من هذه القائمة.

 AUفرنسا

 FRاملغرب

 BEبريطانيا العظمى

 GBهولندا

 BOجرين الند

 GLنيوزيالندا

األرجنتني

 ARفنلندا

النمسا

 ATأملانيا

أسرتاليا
بلجيكا

بوتان
ُبولِيفيا

الربازيل

 BTاليونان

 BRهونج كونج

 FIمنغوليا

 DEنيبال

 GRجزر األنتيل اهلولندية
 HKنيجرييا

 MNمجهورية سلوفاكيا
 MAسلوفينيا

 NPجنوب أفريقيا
 NLكوريا اجلنوبية

 ANأسبانيا

 NZرسيالنكا

 NGالسويد

 HUالنرويج

 NOسويرسا

 CLإندونيسيا

 IDباكستان

 PKتايالند

كولومبيا

 COإيطاليا

 ITباراجواي

 PYأوغندا

كوستاريكا

 CRاليابان

مجهورية التشيك

 CZالكويت

اإلكوادور

 ECلوكسمبورج

السلفادور

 SVاملالديف

كمبوديا
كندا

شييل

الصني

الكونغو
كرواتيا

الدانامرك
مرص

أثيوبيا

 KHاملجر
 CAاهلند

 CNإرسائيل

 INعامن
 ILبنام

 CGجامايكا

 JMالفلبني

 HRكينيا

 KEالربتغال

 DKليبيا

 EGماليزيا

 ETاملكسيك

 JPبولندا

 KWرومانيا

 LYروسيا االحتادية

 LUاململكة العربية السعودية

 MYالسنغال

MV

MX

 OMتايوان
 PAتركيا

 PHأوكرانيا

 PLالواليات املتحدة

 PTأوروجواي

 ROأوزبكستان
 RUفيتنام

 SAزيمبابوي

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

SN

6
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الرمز
أفغانستان

املنطقة الرمز
 AFفيجي

املنطقة الرمز
 FJموناكو

املنطقة الرمز
 MCسنغافورة

املنطقة
SG
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ملحق
استخدم هذه القائمة إلدخال لغتك املطلوبة لإلعدادات األولية التالية( Disc Audio :صوت القرص) و( Disc Subtitleترمجة القرص) وDisc
( Menuقائمة القرص).
اللغة
فار

الرمز اللغة
 6565الفرنسية

الرمز اللغة
 7082الليتوانية

الرمز اللغة
 7684السندية

 8381غاليشيان

 7176ماالجاس

 7771السلوفاكية

 6869ماالياالم

 7776األسبانية

 7089املقدونية

األفريقية

 6570الفريزية

األمهرية

 6577اجلورجية

 7565املاليزية

األرمينية

 7289اليو نانية

 6976املاورية

األلبانية
العربية

 6582األملانية

األذربيجانية

 6590اجلوجاراتية

 7185املانغولية

الباسكية

 6985العربية

 7387النيبالية

 7783السلوفينية
 7773السودانية

8373

8375
8376
6983

8385

 7782السواحيلية

8387

 7778التاجالوج

8476

 7178املالدوفية

 7779السويدية

 7265ناورو

 7865الطاجيكية

8471

 7273النروجيية

   7879التيلوجية

8469

 7383البنجابية

 8065التونجية

 6671اللغة الدولية

 7365الفارسية

 7065الرتكامنية

8475

البيالروسية

 6669اإليطالية

 7384الربتغالية

 8084األوكرانية

8575

6

الكرواتية

 7282الكانادا

 7578رايتو رومانيك

 8277األوزبكية

8590

ملحق

األساميز ّية
ّ

 6583جرين الند

 7576املاراثية

 7775السنغالية

الرمز
8368

الدانامركية

 6865الكازاخاستانية

 7575الروسية

 8285الفوالبيكية

8679

اإلنجليزية

 6978الكورية

السنكريت ّية
 7579اللغة ّ

 8365الولوفية

8779

األستونية

 6984الالوسية

 7679ال رصبية

 8382اليديشية

7473

فيجي

 7074الالتفية

 7686شونا

 8378الزولو

9085

األيامرية

البشكريية

البنغالية

بوتان

البهارية

الربيتونية

البلغارية
البورمية
الصينية

التشيكية

اهلولندية

إسربانتو

الفاروزية
الفنلندية

 6588الغوارانية
 6665اهلاوسا
 6678اهلندية

 6890املجرية

 6672األيسلندية

 6682األندونيسية
 7789األيرلندية
 9072اليابانية

 6783الكشمريية

 7876الكرغيزية
 6979الكردية

 7079الالتينية

 7073اللينجاال

 7285األوريا

 7378الباشتو

 7165البولندية
   7465كويتشوا

 7583الرومانية

 7589السامسوينية

 7869التاميلية

 7982التايالندية

 8083الرتكية
 8076التوية

 8185األوردية

 8279الفيتنامية
 8377الويلزية

 7585اجليلية األسكتلندية

 7168إكسوزا

 7665الكرواتية الرصبية

 8372اليوروبا

7678

8386

8465
8472

8479
8482
8487

8582
8673

6789
8872
8979

ملحق
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العالمات التجارية والرتاخيص
تم تصنيع هذا اجلهاز بموجب الرتخيص املمنوح من Dolby
 .Laboratoriesوتعترب رموز  Dolbyو  double-Dكلها
عالمات جتارية لـ .Dolby Laboratories

 ،HDMIوشعار  ،HDMIوHigh-Definition
 ،Multimedia Interfaceهي عالمات جتارية أو عالمات
جتارية مسجلة للمؤسسة ذات املسؤولية املحددة  واملختصة بمنح
تراخيص .HDMI

“ ”DVD Logoهو عالمة جتارية ملؤسسة منح الرتاخيص اخلاصة
بنسق/شعار .DVD

® DivX Certified® ،DivXوالشعارات ذات الصلة هي
عالمات جتارية مسجلة لصالح رشكة  ivoRأو الرشكات التابعة هلا
وتستخدم بموجب ترخيص.

ملحق
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املواصفات
عام

متطلبات متعلقة بالطاقة

ارجع إىل امللصق الرئييس.

األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
الوزن الصايف (تقري ًبا)
درجة حرارة التشغي
الرطوبة أثناء التشغيل
مصد الطاقة ()USB

 360 x 60 x 316مم بدون القدم
 2.5كجم
 41درجة فهرهنيت إىل  95درجة فهرهنيت  ( 5درجة مئوية إىل  35درجة مئوية)
من  5%إىل .90%
DC 5 V 0 500 mA

استهالك الطاقة

املخارج/املداخل

VIDEO OUT

COMPONENT VIDEO OUT
( HDMI OUTفيديو/صوت)
ANALOG AUDIO IN
PORT. IN
املواصفات

نمط االسرتي
نمط التجسيم

ملحق
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موالف

نطاق توليف FM
نطاق توليف AM

ارجع إىل امللصق الرئييس.

) 75 ،1.0 V (p-pأوم ،تزامن سلبي ،مقبس RCA jack x 1
) 75 ،(Y) 1.0 V (p-pأوم ،تزامن سلبي  ،مقبس RCA jack x 1
) 75 ،(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-pأوم  ،مقبس RCA jack x 2
 19سنًا (النوع أ) HDMI™ Connector ،
 600، )0 dB،1 kHz( 2.0 VrmsأومRCA jack (L،R) x 1،
( 0.5 Vrmsمقبس برصي  3.5مم)

 42وات  42 +وات ( 3أوم عند  1كيلو هريتز)
املقدمة
املركز
التجسيم
مضخم الصوت

 42وات  3( x 2أوم عند  1كيلو هريتز)
 42وات ( 3أوم عند  1كيلو هريتز)
 42وات  3( x 2أوم عند  1كيلو هريتز)
 120وات ( 4أوم عند  80هرتز)

 87.5إىل  108.0ميجا هرتز أو  87.50إىل  108.00ميجا هرتز
 522إىل  1 620كيلو هرتز 520 ،إىل  1 710كيلو هرتز أو  522إىل  1 710كيلو هرتز

ملحق

النوع

املقاومة

طاقة اإلدخال املقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
األبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
صايف الوزن
مكرب الصوت اخللف (يسار /يمني)

النوع

املقاومة

طاقة اإلدخال املقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
األبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
صايف الوزن
مكرب الصوت األوسط

النوع

املقاومة

طاقة اإلدخال املقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
األبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
صايف الوزن

فرعي سلبي مكرب صوت

النوع

املقاومة

طاقة اإلدخال املقدرة
طاقة اإلدخال القصوى
األبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)
صايف الوزن

 1مكرب صوت ثالثي االجتاه

 3أوم

 42وات
 84وات
 111 x 111 x 94مم
 0.48كجم

 1مكرب صوت ثالثي االجتاه

 3أوم

 42وات
 84وات
 111 x 111 x 94مم
 0.48كجم

 1مكرب صوت ثالثي االجتاه

 3أوم

 42وات
 84وات
 111 x 111 x 94مم
 0.48كجم

مكرب صوت واحد أحادي االجتاه

 4أوم

 120وات
 240وات
 156 x 325 x 320مم
 3.05كجم

هذه التصميامت واملواصفات عرضة للتغيري بدون إشعار مسبق.
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مكرب الصوت األمامي (يسار /يمني)
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