العربية

دليل املالك

 DVDالمحمول

جيدا قبل تشغيل جهازك واالحتفاظ به للرجوع إليه يف املستقبل.
يرجى االطالع عىل دليل املالك هذا ً
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معلومات السالمة

تنبيه :للتقليل من خماطر الصدمة الكهربائية ،ال تقم بإزالة الغطاء (أو
الغطاء اخللفي) حيث ال توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق
املستخدم ،وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.
هذا الوميض امليضء مع رمز السهم داخل مثلث
متساوي األضالع خمصص لتنبيه املستخدم من
وجود فولتية خطرية غري معزولة دخل اهليكل
اخلارجي للمنتج والتي يمكن أن تكون ذات حجم
ٍ
كاف لتشكل خطر الصدمة الكهربائية عىل
األشخاص.
عالمة التعجب داخل مثلث متساوي األضالع
خمصصة لتنبيه املستخدم إىل وجود تعليامت هامة
للتشغيل والصيانة (اخلدمة) يف الوثائق املرافقة
للمنتج.

حتذير :لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية ،ال تعرض هذا
اجلهاز للمطر أو الرطوبة.
حتذير :ال تقم برتكيب هذا اجلهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو
وحدة مشاهبة.

تنبيه :ال تقم بسد أي فتحات هتوية.
قم بالرتكيب بام يتوافق مع تعليامت الرشكة املصنعة.
الفتحات والثقوب املوجودة باخلزانة تم تزويدها من أجل التهوية
ولضامن تشغيل املنتج تشغي ً
ال موثوق ًا فيه وحلاميته من احلرارة املفرطة.
جيب أال يتم سد الفتحات عن طريق وضع املنتج فوق الرسير أو الكنبة
أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك .جيب أال يتم وضع هذا املنتج يف
مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مامل يتم توفري التهوية
املناسبة أو إتباع تعليامت الرشكة املصنعة.
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تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية ،ال تفتح

تنبيه :هذا املنتج يستخدم نظام ليزر.
لضامن االستخدام السليم هلذا املنتج ،يرجى قراءة دليل املالك بعناية
واالحتفاظ به للرجوع إليه مستقبالً .استخدام أي مفاتيح أو تعديالت
أو إجراءات غري تلك املحددة هنا قد ينتج عنها التعرض إلشعاعات
ضارة.
لتجنب التعرض املبارش لشعاع الليزر ،ال حتاول فتح الصندوق احلاوي.

1

تنبيه بخصوص كبل الطاقة

يوىص بوضع معظم األجهزة عىل دائرة خمصصة؛

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

بدء التشغيل

1

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.
تنبيه :ال جيب تعريض اجلهاز للامء (املتقطر أو املتطاير) وال جيب وضع
أي أشياء ممتلئة بالسوائل ،مثل الفازات ،عىل اجلهاز

تنبيه بخصوص التعامل مع الوحدة

y yشحن الوحدة
إحتفظ بمواد التغليف األصلية وأعد تعبئة الوحدة فيها لزيادة
مستوى احلامية.

y yتنظيف الوحدة
نظف الوحدة باستخدام قطعة قامش ناعمة وجافة مع حملول تنظيف
معتدل ،وليس حماليل التنظيف القوية يف حال التلف السطحي.
y yاحلفاظ عىل أداء الوحدة
حافظ عىل عدسة االلتقاط البرصية وأجزاء حمرك األقراص يف حالة
نظيفة .ويف حال اتساخها أو تأكلها ،يمكن أن تقل جودة العرض.
للمزيد من التفاصيل ،يرجى االتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

مالحظات حول حقوق النرش

y yحيتوي هذا املنتج عىل تكنولوجيا حممية بحقوق النرش حتت محاية
براءات االخرتاع األمريكية وحقوق امللكية الفكرية األخرى .جيب
اعتامد استخدام تكنولوجيا محاية حقوق النرش هذه من قبل رشكة
 Roviوهي خُمصصة لالستخدامات املنزلية واستخدامات العرض
املحدود األخرى فقط ،ما مل يتم الرتخيص بغري ذلك عن طريق
رشكة  .Roviحظر استخدام اهلندسة العكسية أو التفكيك.
y yوبموجب قوانني حقوق النرش األمريكية وقوانني حقوق النرش يف
الدول األخرى ،إن التسجيل أو االستخدام أو العرض أو التوزيع أو
إعادة البث لربامج التليفزيون ورشائط الفيديو وأسطوانات DVD
وأسطوانات  CDواملواد األخرى يمكن أن تُعرضك للمسؤولية
املدنية و/أو اجلنائية.
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مقدمة
– معلومات عن عرض الرمز “”7
– الرموز املستخدمة في هذا الدليل
– امللحقات املزودة
– األسطوانات القابلة للتشغيل
– مواءمة امللف
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جهاز التحكم عن بعد
اللوحة األمامية
اللوحة اخللفية
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16
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التشغيل العام
– تشغيل األسطوانات
– تشغيل امللف
– لعرض على الشاشة
– التشغيل العام
تشغيل متقدم
– فيلم
– موسيقى
– الصور

5

اكتشاف األعطال وإصالحها

2

جاري االتصال

19

اكتشاف األعطال وإصالحها
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10
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التوصيل بالتلفاز اخلاص بك
– توصيل كابل الفيديو  /الصوت
– توصيل كابل مكون الفيديو
– توصيل كابل HDMI
– ضبط درجة الوضوح
التوصيل مبكبر
– توصيل كابل الصوت
– توصيل كابل محوري أو بصري (صوت رقمي)
– توصيل كابل HDMI
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امللحق

20
21
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22

قائمة بأكواد املناطق
قائمة بأكواد اللغات
املواصفات
العالمات التجارية والترخيص
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إعداد النظام
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اإلعدادات
– تعديل ضبط اإلعداد
– [اللغة] قائمة
– [شاشة العرض] قائمة
– [الصوت] قائمة
– [القفل] قائمة
– [أخرى] قائمة
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مقدمة

األسطوانات القابلة للتشغيل
( DVD-VIDEOأسطوانة  8سم12/
سم)

معلومات عن عرض الرمز “&”

بدء التشغيل

1

األسطوانات ،مثل األفالم ،التي يمكن
رشاؤها أو تأجريها.

قد يظهر الرمز “&” عىل شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ،وهذا يشري
إىل أن الوظيفة املوضحة يف دليل املالك غري متوفرة يف هذا الوسيط عىل
وجه التحديد.

( DVD±Rأسطوانة  8سم 12/سم)
- -وضع الفيديو واملستكملة فقط

 -يدعم األسطوانات مزدوجة الطبقاتأيضا
ً

لرموز املستخدمة يف هذا الدليل

أي قسم حيتوي العنوان اخلاص به عىل أحد الرموز التالية ينطبق عىل
األسطوانات التي يمثلها الرمز فقط.

r
t
y
u
i

أسطوانات  DVD±Rالتي حتتوي عىل
ملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

( DVD-RWأسطوانة  8سم 12/سم)

-DVDفيديوDVD±R/RW،

- -وضع  VRوضع الفيديو واملستكملة فقط

األسطوانات املدجمة الصوتية

 -أسطوانات  DVD-RWالتي حتتويعىل ملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

ملفات الفيديو املوجودة داخل /USB
األسطوانة

( DVD+RWأسطوانة  8سم 12/سم)

ملفات الفيديو املوجودة داخل /USB
األسطوانة

- -وضع الفيديو واملستكملة فقط

 -أسطوانات  DVD+RWالتي حتتويعىل ملفات أفالم أو موسيقى أو صور.

ملفات الصور املوجودة داخل /USB
االسطوانة

األسطوانات املدجمة الصوتية
(أسطوانة  8سم 12 /سم)

امللحقات املزودة

كابل صوت  /فيديو RCA
()1

البطارية ()1

( CD-R/RWأسطوانة  8سم 12/سم)
 -أسطوانات  CD-R/RWالتي حتتويعىل عناوين صوتية أو ملفات أفالم أو
موسيقى أو صور.

جهاز التحكم عن ُبعد ()1

,,مالحظة

خيار تنسيق األسطوانة مضبوط عىل [ُ [ ]Masteredمتحكم
فيه] جلعل األسطوانة متوائمة مع مشغالت  LGعند تنسيق
األسطوانات القابلة للكتابة عليها .عند ضبط اخليار عىل نظام
حي ،لن يمكنك استخدامه يف مشغالت ُ ( .LGمتحكم فيه/
نظام امللف احلي :نظام تنسيق األسطوانات لنظام التشغيل
)windows Vista

رمز املنطقة

حتتوي هذه الوحدة عىل كود منطقة مطبوع عىل اجلزء اخللفي من
الوحدة .هذه الوحدة يمكن استخدامها يف تشغيل أسطوانات DVD
املوضوع عليها ملصق مثل ذلك املوجود عىل اجلزء اخللفي من الوحدة
أو " ." ALL
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عام

إمتدادات امللف املتاحة”avi.“ :و “”mpg.و “”mpeg.و
“”mp3.و “”wma.و“”jpg.و “”jpeg.

y yال جيب أن يزيد اسم امللف عن  35رمز.

y yووف ًقا حلجم وعدد امللفات ،قد يستغرق األمر عدة دقائق لقراءة
املحتويات املوجودة عىل الوسائط.

احلد األقىص للملفات/املجلدات :أقل من ( 600إمجايل عدد امللفات
واملجلدات)
تتنسيق  CD-R/RWو:DVD±R/RW

9660 ISO

ملفات الفيديو

حجم االستبانة املتاحة( 576 x 720 :العرض × االرتفاع) بكسل

الرتمجة القابلة للتشغيلSubRip (.srt/.txt) :و )SAMI (.smiو
)SubStation Alpha (.ssa/.txt) MicroDVD (.sub/.txt
)SubViewer 2.0 (.sub/.txt
) DVD Subtitle System (.txtو)TMPlayer (.txt
تنسيق الرتميز القابل للتشغيل”DIVX3.xx“ :و“”DIVX4.xxو
“”DIVX5.xxو“”MP43و“”XviDو“”3IVX
تنسيق الصوت القابل للتشغيل”Dolby Digital“ :و“”DTSو
“”PCMو“”MP3و“”WMA

الصور

حجم الصورة :يوىص بأقل من 2ميغا.

y yملفات الصور التقدمية وغري القابلة للفقد أثناء الضغط غري
مدعومة.

 USBزاهج نع تاظحالم
(الطراز  DP822Hفقط)

y yتدعم هذه الوحدة أجهزة  USBبتنسيقات  FAT16أو.FAT32

1
بدء التشغيل

موائمة امللف

7

y yال تنزع جهاز  USBأثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).

y yجهاز  USBالذي يتطلب تثبيت برنامج إضايف عند التوصيل
بالكمبيوتر غري مدعوم.

y yجهاز  :USBجهاز  USBالذي يدعم  1.1 USBو .2.0 USB
y yيمكن تشغيل ملفات األفالم واملوسيقى والصور .للحصول عىل
التفاصيل اخلاصة بتشغيل كل ملف ،انظر الصفحة ذات الصلة.
y yيوىص بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.

y yإذا كنت تستخدم كابل امتداد  USBأو حمور  USBأو قارئة USB
متعددة ،قد ال يتم التعرف عىل جهاز .USB

y yبعض أجهزة  USBقد ال تعمل عىل هذه الوحدة.

y yالكامريات الرقمية واهلواتف املحمولة غري مدعومة.

y yمنفذ  USBاخلاص بالوحدة ال يمكن توصيله بالكمبيوتر الشخيص.
ال يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.

الرتدد النموذجي :يف حدود  48 - 8كيلوهرتز (،)MP3
ويف حدود  48 - 32كيلوهرتز ()WMA

معدل البت ( :)MP3/WMA/DivXيف حدود 320 - 8
كيلوبايت/ثانية (،)MP3
ويف حدود  192 - 32كيلوبايت/ثانية ()WMA
أقل من )Mbps DivX( 4

,,مالحظة

هذا املشغل ال يدعم امللفات املسجلة باستخدام  GMC*1أو
 .Qpel*2وهي أساليب لرتميز الفيديو بمعيار  ،MPEG4مثل
اخلاصة بتنسيقات  DivXأو .DIVX

 – GMC*1تصحيح احلركة العاملي
 – Qpel*2ربع بكسل

امللفات الصوتية

الرتدد النموذجي :يف حدود  48 - 8كيلوهرتز (،)MP3
ويف حدود  48 - 32كيلوهرتز ()WMA

معدل البت :يف حدود  320 - 8كيلوبايت/ثانية (،)MP3
ويف حدود  192 - 32كيلوبايت/ثانية ()WMA
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وحدة التحكم عن بعد

 :(ENTER) bللتأكيد عىل اختيار القائمة.

 :DISPLAYللدخول إىل العرض عىل الشاشة.

 :(RETURN) xلالنتقال إىل اخللف أو اخلروج من القائمة.
] ( :)AUDIOالختيار لغة الصوت أو قناة الصوت.

1
بدء التشغيل

[ ( :)SUBTITLEاختيار لغة الرتمجة.

} ) :(ANGLEحدد زاوية كامريا  DVDإذا كانت متاحة عىل
القرص الذي يتم تشغيله.

 :SETUPيمكنك دخول قائمة اإلعداد أو اخلروج منها.

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • d
 :MARKERقد بتحديد أية نقطة مرغوبة أثناء التشغيل ،وحدد أو قم
بإزالة أي مسار/ملف معني.
 :SEARCHلعرض قائمة البحث أو اخلروج منها.

 :PROGRAMللدخول إىل وضع حترير الربنامج.
 :ZOOMلتكبري صورة الفيديو يف وضع القرص.
 :REPEATلتكرار التحديد أو التتابع املطلوب.
 :A-Bلتكرار أحد األقسام.

 :RESOLUTIONجة الوضوح) :لضبط درجة وضوح املخرجات
من أجل خمرج  )HDMI (HDMI OUTPUTومسح املكونات/
املسح املتدرج (COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
.)OUTPUT
• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • a
 :)POWER( 1يستخدم يف تشغيل أو إيقاف تشغيل املشغل.

 :(OPEN/CLOSE) Bلفتح أو غلق درج األسطوانات.
األزرار الرقميةٍ ُ :يستخدم لتحديد اخليارات الرقمية أو إدخال احلروف.
ُ :CLEARيستخدم إلزالة العالمة من قائمة البحث أو إزالة رقم عند
ضبط كلمة املرور.

أزرار التحكم يف التليفزيون :للتحكم يف مستوى الصوت والقناة
ومدخالت الصوت والفيديو والتشغيل/اإليقاف يف التليفزيون.

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • b
 :(SCAN) c/vالبحث املتقدم أو اخللفي..

(SKIP) C/Vزواجت :إنتقل إىل الفصل/املسار/امللف التايل
أو السابق.

 :(PAUSE/STEP) Mلإليقاف املؤقت للتشغيل.
 :(PLAY) zلبدء استعادة التشغيل.

 :(STOP) Zإليقاف استعادة التشغيل.

• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • c
 :DVD MENUلدخول قائمة  DVDأو اخلروج منها.
 :TITLEقائمة عنوان األسطوانة ،يف حال وجودها.

 :w/s/a/dللتنقل عرب القوائم.

2012-05-16 �� 3:06:57

? :الزر غير متاح.

تركيب البطارية:

اخلع غطاء البطارية املوجود خلف وحدة التحكم عن بعد ،ثم أدخل
بطارية ( R03حجم  )AAAبحيث يكون القطبني 4و 5يف موقعهام
الصحيح.

رقم الكود للتحكم يف أجهزة التلفاز

مع االستمرار يف الضغط عىل زر ( POWERالطاقة) اخلاص بجهاز
التليفزيون ،اضغط فوق األزرار الرقمية لتحديد كود املصنِّع جلهاز
التليفزيون اخلاص بك (أنظر اجلدول التايل) .حرر زر POWER
(الطاقة).
جهة التصنيع

رقم الرمز

Zenith

1و 3و 4

LG

GoldStar

( 1افرتايض)2 ،
1و 2

Samsung

6و 7

Hitachi

4

Sony

8و 9

DP822H-P.BARELLK_1132-ARA.indd 8
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بدء التشغيل

الوحدة
ͦ

1

ͧ

ͨ

ͩ

بدء التشغيل
)إيقاف مؤقت/ (تشغيلN e

 درج األسطواناتa

) (تشغيل1 g

 وحدة االستشعار عن بعدc

) (إيقافZ f
USB  منفذh

 إطار العرضb

)غلق/ (فتحB d

اللوحة اخللفية

VIDEO OUTPUT e
DIGITAL AUDIO OUTPUT (OPTICAL) f
COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN g
OUTPUT (Y PB PR)

DP822H-P.BARELLK_1132-ARA.indd 9

 سلك التيار املرتدد- أa

HDMI OUTPUT b

DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) c
)يمني/ (يسارAUDIO OUTPUT d

2012-05-16 �� 3:06:57
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التوصيل

التوصيل بالتلفاز اخلاص بك
توصيل كابل الفيديو (الفيديو املركب) /
الصوت

قم بتوصيل  VIDEO/AUDIO OUTاملوجود يف الوحدة بـ
 VIDEO/AUDIO INاملوجود يف التلفاز بكابل الصوت
والفيديو ،كتوصيل الفيديو باللون األصفر ،وكابل الصوت يسار/يمني
باللون األبيض/األمحر.

التوصيل

2

توصيل كابل مكون الفيديو

قم بتوصيل COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
( OUTPUT jacksمقابس خمارج مسح املكونات/املسح املتدرج)،
املوجودة بالوحدة ،بمقابس املداخل املالئمة يف جهاز التلفاز باستخدام
كابل الفيديو ،كتوصيل  Yباألخرض ،و PBباألزرق ،و PRباألمحر.

اجلزء اخللفي من الوحدة
كابل املكون

اجلزء اخللفي من الوحدة

كابل الفيديو/الصوت

TV

2012-05-16 �� 3:06:57

TV

y yجيب أن يظل بإمكانك توصيل كابل ( AUDIOالصوت) بني
الوحدة والتليفزيون..

DP822H-P.BARELLK_1132-ARA.indd 10

التوصيل

اجلزء اخللفي من الوحدة
كابل HDMI

TV
COAXIAL

معلومات إضافية حول HDMI

y yعند قيامك بتوصيل جهاز متوافق مع  HDMIأو  ،DVIينبغي أن
تتأكد مما ييل:

ضبط درجة الوضوح

يمكنك تغيري درجة الوضوح عرب استخدام زر RESOLUTION
(درجة الوضوح).

y yهذه الوحدة قادرة عىل توفري صورة عالية الوضوح بدرجة 1080
بكسل من أجل معظم أجهزة التلفاز املتاحة حال ًيا يف السوق والتي
تدعم درجة الوضوح هذه .ومع ذلك فهناك بعض التليفزيونات
التي تدعم درجة الوضوح  1080بكسل ،وهي متوفرة من خالل
رشكات ُمعينة ،تق ِّيد وحتدد أنواع الصور التي يمكن قبوهلا من تلك
النوعية ذات درجة الوضوح  1080بكسل .وبشكل خاص فإن
أجهزة التلفاز التي تدعم درجة الوضوح  1080بكسل ،والتي ال
صورا برتدد قدره  60هرتز ،ال يمكنها عرض صورة من هذه
تقبل
ً
الوحدة.
y yال يمكن تشغيل االسطوانات بدرجة وضوح  720بت ،و1080
بكسل و 1080بت بمخرج مسح املكونات/املسح املتدرج ،إال إذا
كانت نسخً ا غري حممية .وإذا كانت االسطوانة عبارة عن نسخة
حممية ،فسوف يتم عرضها بدرجة وضوح  576بكسل (480بت).

2
التوصيل

توصيل كابل HDMI

قم بتوصيل خمرج  HDMIاملوجود يف الوحدة بمدخل  HDMIعىل
جهاز التلفاز املتوافق بكابل .HDMI
(كابل  ™HDMIعايل الرسعة ،من النوع أ)

11

y yوبحسب نوع تلفازك ،قد تؤدي بعض اإلعدادات اخلاصة بدرجة
الوضوح إىل اختفاء الصورة أو ظهورها بمظهر غري طبيعي.
يف هذه احلالة ،اضغط فوق زر ( RESOLUTIONدرجة
الوضوح) بشكل متكرر إىل أن تظهر الصورة من جديد.

جرب إغالق جهاز  HDMI/DVIوهذه الوحدة .بعد ذلك ،قم
 ِّ -بفتح جهاز  HDMI/DVIواتركه ملدة  30ثانية تقري ًبا ثم افتح هذه
الوحدة.

 -إدخال الفيديو للجهاز املوصل مضبوط بشكل صحيح هلذه الوحدة. -الكابل املوصل متوائم مع إدخال الفيديو  576 × 720بكسل أو 720 × 1280بكسل أو  1080 × 1920بت أو  1080 × 1920بكسل.
 -االستبانات  1080بكسل و 720بكسل و 480( 576بكسل) هيعبارة عن االستبانات املطبقة يف البحث املتدرج.

y yال تعمل مجيع أجهزة  DVIاملتوافقة مع  HDCPمع هذه الوحدة.
 -كام لن يتم عرض الصورة بشكل مالئم مع اجلهاز غري املتوافق مع.HDCP

2012-05-16 �� 3:06:57

DP822H-P.BARELLK_1132-ARA.indd 11

12

التوصيل

التوصيل بمكرب

قادرا عىل معاجلة تردد نموذجي  96كيلو هرتز ،قم
y yإذا مل يكن تلفازك ً
بضبط خيار [الرتدد العيني] عىل [ ]KHz 48كيلو هرتز] عىل قائمة
اإلعداد.

توصيل كابل الصوت

قم بتوصيل ( AUDIO OUTخمرج الصوت) املوجود يف الوحدة بـ
( AUDIO INمدخل الصوت) املوجود يف املكرب بكابل الصوت،
كتوصيل كابل الصوت يسار/يمني باللون األبيض/األمحر.

2

y yوإذا مل يكن جهازك مزود بجهاز فك ترميز دولبي الرقمي و
 ، MPEGقم بضبط خيارات []Dolby Digitalو []MPEG
عىل [[ ]PCMحتويل إىل الصوت الرقمي] عىل قائمة اإلعداد.
y yقد يتسبب تغيري درجة الوضوح عند توصيل الوحدة بموصل
 HDMIيف حدوث أعطال .وحلل هذه املشكلة ،أوقف تشغيل
الوحدة ثم شغلها مرة أخرى.

التوصيل

,,مالحظة
اجلزء اخللفي من
الوحدة

كابل
الصوت
املكرب/
املستقبل

y yولرؤية صيغة الصوت لألسطوانة احلالية يف العرض عىل
الشاشة ،اضغط فوق زر ( AUDIOصوت).

y yهذه الوحدة ال تقوم بعمل فك الرتميز الداخيل ( 2قناة)
للمسار الصويت ( DTSالصوت الرقمي املرسحي).
ولكي تستمتع بمحيط ذي صوت رقمي مرسحي متعدد
القنوات ،جيب عليك القيام أوالً بتوصيل هذه الوحدة بمكرب
يدعم الصوت الرقمي املرسحي من خالل أحد خمارج
الصوت الرقمي هبذه الوحدة.

توصيل كابل حموري أو برصي (صوت
رقمي)

قم بتوصيل أحد مقابس إخراج الصوت الرقمي (DIGITAL
( )AUDIO OUTPUTحموري أو برصي) باملكرب اخلاص بك.

كابل برصي

y yإذا كان التنسيق الصويت لإلخراج الرقمي ال يتوافق مع
إمكانيات املكرب اخلاص بك ،فسوف خيرج من املكرب صوت
قوي مشوه أو لن ينتج أي صوت عىل اإلطالق.

كابل
حموري
أو

اجلزء اخللفي من
الوحدة

توصيل كابل HDMI

وصل خمرجات  HDMI OUTPUTيف الوحدة بمدخالت
 HDMI INيف املكرب باستخدام كابل .HDMI
"
وصل مقبس  HDMI OUTيف املكرب بمقبس  HDMI INيف
التليفزيون باستخدام كابل  ،HDMIإذا كان املكرب حيتوي عىل مقبس
.HDMI OUTPUT

اجلزء اخللفي من الوحدة

كابل
HDMI

TV

املكرب/
املستقبل

املكرب/
املستقبل

COAXIAL

كابل
HDMI

OPTICAL

2012-05-16 �� 3:06:58
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إعداد النظام

اإلعدادات

[شاشة العرض] قائمة

عندما يتم تشغيل الوحدة للمرة األوىل ،ينبغي عليك اختيار اللغة
املرغوب فيها.

بعد التلفاز

 .1اضغط فوق ( SETUPإعداد).

 .2استخدم  w/sلتحديد خيار اإلعداد األول ،ثم اضغط فوق d
لالنتقال إىل املستوى الثاين.

 .3استخدم  w/sلتحديد خيار اإلعداد الثاين ،ثم اضغط d
لالنتقال إىل املستوى الثالث.

 .4استخدم  w/sالختيار اإلعداد املطلوب ،ثم اضغط ENTER
) (bللتأكيد عىل اختيارك.

[اللغة] قائمة
لغة القائمة

حدد أي األبعاد سوف يتم استخدامها مع شاشة التلفاز اخلاص بك بناء
عىل شكلها.
[ :]4:3حدد متى يتم توصيل تلفاز قيايس بنسبة .4:3

[ :]16:9حدد متى يتم توصيل تلفاز عريض بنسبة .16:9

وضع العرض

يف حال اختيارك النسبة  ،4:3فستكون بحاجة إىل حتديد كيف تو ّد
عرض الربامج واألفالم ذات اإلطار العريض عىل شاشة التلفاز اخلاص
بك.
[ :]Letterboxيعرض الصور ذات اإلطار العريض مع أرشطة
سوداء أعىل وأسفل الشاشة.
[ُ :]Panscanيستخدم مللء الشاشة التي تبلغ نسبة أبعادها 4:3
متا ًما ،مع اقتصاص الصورة عند الرضورة.

3
إعداد النظام

تعديل ضبط اإلعداد

يمكنك تغيري إعدادات الوحدة من قائمة [إعداد].

13

اخرت لغة معينة من أجل قائمة اإلعداد والعرض عىل الشاشة.

صوت القرص/ترمجة/قائمة

اخرت لغة معينة من أجل صوت/ترمجة/قائمة األسطوانة.

[أصيل] :تشري إىل اللغة األصلية التي تم تسجيل القرص هبا.

[أخرى] :الختيار لغة أخرى ،اضغط عىل األزرار الرقمية ثم
) ENTER (bإلدخال الرقم املناظر املكون من  4رموز وف ًقا
لقائمة رمز اللغة( .انظر ص  )21وإذا ارتكبت خطأ ما أثناء إدخال
ثم
الرقم ،يمكنك الضغط فوق زر  CLEARحلذف األرقام ومن ّ
تصحيحها.
[إيقاف تشغيل] (خاص برتمجة األسطوانة) :لغلق الرتمجة.

2012-05-16 �� 3:06:58
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إعداد النظام

[الصوت] قائمة

إضبط خيارات صوت املشغل وف ًقا لنوع خمرجات األسطوانة املختلفة
الذي تستخدمه.

Dolby Digital / DTS / MPEG

اضبط خيارات صوت الوحدة وف ًقا ألنواع خمرجات األسطوانة املختلفة
التي تستخدمها.
[ :]Bitstreamاخرت توصيل مقبس DIGITAL AUDIO
( OUTحموري) بمكرب حيتوي عىل نظام فك الرتميز Dolby
 Digitalأو  DTSأو .MPEG
[( ]PCMمن أجل :)Dolby Digital / MPEG

 :اخرت توصيل مقبس ( DIGITAL AUDIO OUTحموري)
بمكرب بدون نظام فك ترميز  Dolby Digitalأو .MPEG

إعداد النظام

3

[( ]Offمن أجل  :)DTSاخرت توصيل مقبس DIGITAL
( AUDIO OUTحموري) بمكرب بدون نظام فك ترميز .DTS

الرتدد العيني (الرتدد)

حدد الرتدد النموذجي إلشارة الصوت بني

[ ]48 KHzو[.]96 KHz

( DRCالتحكم يف النطاق احلركي)

جيعل الصوت أنقي عند خفض مستوى الصوت (دولبي دجييتال فقط).
اضبط عىل [تشغيل] للحصول عىل هذا التأثري.

( Vocalفوكال)

جيعل الضبط عىل وضع [تشغيل] فقد عندما يكون هناك جهاز كاروكي
دي يف دي متعدد القنوات قيد التشغيل .وختتلط قنوات جهاز الكاروكي
عىل األسطوانة لتشكِّل صوتًا طبيع ًيا جمسماً .

[القفل] قائمة

أوالً ،عليك إنشاء كلمة مرور مكونة من  3أرقام عىل [كود املنطقة] من
أجل استخدام قائمة ( LOCKالغلق).

ويف حال نسيانك كلمة املرور اخلاصة بك فبإمكانك إعادة ضبطها .قم
ثم
أوالً بإخراج القرص املوجود يف الوحدة .اعرض قائمة اإلعداد ومن َّ
أدخل رقماً مكونًا من  6أرقام " ."210499يظهر " "P CLrيف نافذة
العرض وتحُ ذف كلمة املرور.

كلمة املرور

لضبط أو تغيري كلمة املرور من أجل إعدادات الغلق.

كود املنطقة

إلدخال الرمز املوحد للمنطقة من خالل الرجوع إىل قائمة رموز املناطق
ص .20

[أخرى] قائمة
( B.L.Eتوسيع مستوى السواد)

حدد ( Onتشغيل) أو ( OFFإيقاف) لتوسيع مستوى السواد من
عدمه.
فهذا يعمل فقط عندما يتم ضبط نظام التلفاز عىل .NTSC

رسعة التسجيل

يمكنك اختيار معدَّ ل البت ( )bit rateمن أجل التسجيل املبارش عرب
وصلة  .USBويمنحك معدل البت العايل جودة أفضل للصوت لكن
مع شغل مساحة أكرب عىل مشغل الفالش .USBللتسجيل املبارش عرب
وصلة  ،USBانظر ص .17

DivX(R) 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  DivXيقوم 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] :لعرض رمز التسجيل للوحدة اخلاصة بك.

[إلغاء التسجيل] :إللغاء تسجيل الوحدة اخلاصة بك وعرض رمز
إلغاء التسجيل.

التصنيف

اخرت مستوى للتصنيف .كلام كان املستوى أقل ،كان التصنيف أكثر
رصامة .اخرت [إلغاء القفل] إللغاء تفعيل التقييم.

2012-05-16 �� 3:06:58
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التشغيل

تشغيل األسطوانات rt

 .1اضغط عىل ) ، OPEN/CLOSE (Bثم ضع أسطوانة يف درج
األسطوانات.
 .2اضغط عىل ) OPEN/CLOSE (Bلغلق درج األسطوانات
بالنسبة ملعظم أسطوانات  ،DVD-ROMيبدأ التشغيل بشكل
تلقائي.

مسارا باستخدام w/s/
بالنسبة لألسطوانات الصوتية ،اخرت
ً
 ،a/dثم اضغط عىل ) PLAY (zأو )ENTER (b
لتشغيل املسار.

تشغيل امللف yui

 .1اضغط ) OPEN/CLOSE (Bلوضع أسطوانة ما بدرج
		
األسطوانات ،أو لتوصيل جهاز .USB
األسطوانة
 .2حدد مل ًفا باستخدام  ،w/s/a/dثم اضغط عىل PLAY
) (zأو ) ENTER (bلتشغيل امللف.
RETURN
)(x
TITLE
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لالنتقال بني األسطوانة وجهاز .USB

لتغيري الوضع( .فيلم  :صورة  :موسيقى)

العرض عىل الشاشة ry

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

 .1أثناء التشغيل ،اضغط فوق ( DISPLAYعرض) لعرض خمتلف
معلومات التشغيل.
 .2اخرت أحد اخليارات باستخدام .w/s

 .3استخدم  a/dواألزرار الرقمية لضبط قيمة اخليار ا ُملحدد.
 .4اضغط فوق ( DISPLAYرجوع) للخروج من العرض عىل
الشاشة.

رقم العنوان احلايل/إمجايل عدد العناوين.
رقم الفصل احلايل/إمجايل عدد الفصول.
وقت التشغيل املنقيض ،إمجايل الزمن
املحدد للعنوان/امللف احلايل
اللغة أو قناة الصوت املحدَّ دة

4
التشغيل

التشغيل العام

15

الرتمجة املحددة
الزاوية املحددة/العدد اإلمجايل للزوايا

DP822H-P.BARELLK_1132-ARA.indd 15
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التشغيل

التشغيل العام
الوظيفة

طريقة التنفيذ

إيقاف مؤقت

اضغط )( PAUSE/STEP (Mإيقاف
مؤقت/ختطي)
اضغط )( STOP (Zإيقاف)

تقديم رسيع أو رجوع
رسيع

اضغط  vأو  cأثناء التشغيل.

استئناف التشغيل

اضغط فوق )( STOP (Zإيقاف) أثناء
التشغيل لالحتفاظ بنقطة اإليقاف.

تشغيل

إيقاف

اضغط )( PLAY (zتشغيل)

ختطي إىل التايل أو السابق اضغط فوق  Vأو  Cأثناء
التشغيل.

y yاضغط )( STOP (Zإيقاف) مرة
واحدة :تظهر  MZعىل الشاشة
(اإليقاف لالستئناف )

التشغيل

4

اختيار النظام

شاشة التوقف

ذاكرة آخر مشهد

2012-05-16 �� 3:06:58

y yاضغط )( STOP (Zإيقاف) مرتني:
تظهر  Zعىل الشاشة (إيقاف تام)
جيب عليك حتديد وضع النظام املالئم
لنظام التليفزيون اخلاص بك .وال بد من
إزالة أي اسطوانة قد تكون بداخل الوحدة
كام ينبغي الضغط مع االستمرار يف الضغط
عىل )( PAUSE/STEP (Mإيقاف
مؤقت/ختطي) ألكثر من مخس ثواين حتى
تتمكن من اختيار نظام معني
( NTSCو.)PAL
اترك الوحدة يف وضع اإليقاف ملدة مخس
دقائق ،فتظهر شاشة التوقف.
وإذا استمر عرض شاشة التوقف ملدة
مخس دقائق ،فسوف تقوم الوحدة بإغالق
ذاهتا تلقائ ًيا.
أغلق الوحدة ،وستجد أهنا حتتفظ يف
ذاكرهتا بآخر مشهد تم رؤيته حتى إذا تم
إدخال األسطوانة جمد ًدا بعد إزالتها أو إذا
تم فتح الوحدة بعد إغالقها وهي بصدد
تشغيل أسطوانة بعينها( .أسطوانات
 /DVDاألسطوانات املدجمة الصوتية
فقط)

تشغيل متقدم
فيلم ry

الوظيفة

طريقة التنفيذ

عرض قائمة
االسطوانات

اضغط فوق قائمة DVD MENU
( DVDفقط)

التشغيل املتكرر

اضغط فوق ( REPEATتكرار) أثناء
التشغيل .لتحديد عنرص معني ترغب يف
تكراره ،اضغط فوق ( REPEATتكرار)
بشكل متكرر.

"•  :DVDالفصل /العنوان /إيقاف
• فيلم :املسار /الكل /إيقاف
تشغيل اإلطارات
اضغط فوق )( PAUSE/STEP (Mإيقاف
واحدً ا تلو اآلخر
مؤقت/ختطي) أثناء تشغيل ملف الفيديو ثم
اضغط فوق )( PAUSE/STEP (Mإيقاف
مؤقت/ختطي) بشكل متكرر لتشغيل وظيفة
تشغيل اإلطارات واحدً ا تلو اآلخر.
اضغط  A-Bمرة يف بداية اجلزء الذي ترغب يف
تكرار جزء معني
تكراره ومرة أخرى يف هناية هذا اجلزء.
للرجوع إىل التشغيل العادي ،اضغط A-B
الختيار [إيقاف].
البحث عن نقطة البداية للكود الزمني الذي تم
حتديد وقت بدء
التشغيل املرغوب فيه إدخاله .اضغط فوق  ،DISPLAYثم اخرت
رمز الساعة .أدخل وقتًا معينًا ثم اضغط فوق
).ENTER(b
عىل سبيل املثال ،للعثور عىل مشهد معني يف
التوقيت  1ساعة و 10دقائق و 20ثانية ،أدخل
" "11020ثم اضغط ).ENTER(b
يف حالة إدخال رقم خاطئ ،اضغط فوق
 CLEARلإلدخال مرة أخرى.
متييز مشهد مفضل اضغط فوق ( MARKERنقطة التمييز) عند
املوضع املرغوب فيه حتى عدد يصل إىل تسع
نقاط متييز .اضغط فوق ( SEARCHبحث)
السرتجاع أو مسح موضع بعينه.
استخدم  dأو  aالختيار نقطة التمييز
املرغوب فيها ،ثم اضغط )ENTER(b
للرجوع إليها أو  CLEARملسحها.
مطوال فوق ( SUBTITLEالرتمجة)
تغيري صفحة ترميز اضغط َّ
ملدة  3ثواين أثناء التشغيل .وسوف يظهر كود
الرتمجة (ملفات
اللغة.
الفيديو فقط)
اضغط فوق  a/dالختيار ترميز لغة أخرى
كي يتسنى عرض الرتمجة بشكل مالئم ثم
اضغط ).ENTER(b
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التشغيل

( ZOOMتكبري)" ،%200 "،%100 :
%100 " %400 " ،%300
 :w/s/a/dللتنقل يف أنحاء الصورة
املكربة.

موسيقى tu
الوظيفة

التشغيل املتكرر

طريقة التنفيذ

اضغط فوق  REPEATأثناء التشغيل.
لتحديد عنرص معني من أجل تكراره ،اضغط
فوق  REPEATبشكل متكرر.

• ) / ALL / TRACKفاقيإ(
إنشاء أو حذف برناجمك اضغط فوق  PROGRAMلتحديد امللف
املطلوب ،فتظهر عالمة { عىل الشاشة
اخلاص
وباستخدام  w/sو)ENTER (b
إلضافة ملف (ملفات) املوسيقى إىل قائمة
الربنامج،

عند قيامك بإضافة ملف (ملفات) املوسيقى
املطلوبة ،اضغط فوق  PROGRAMإلهناء
حترير قائمة الربنامج.

ملسح ملف (ملفات) املوسيقى من قائمة
الربنامج ،اخرت امللف الذي ترغب يف مسحه
ثم اضغط  CLEARيف وضع تعديل
الربنامج.

وملسح مجيع ملفات املوسيقى من قائمة
الربنامج ،اخرت [مسح الكل] ثم اضغط
) ENTER (bيف وضع تعديل الربنامج.
عرض معلومات امللف أثناء تشغيل ملف  MP3حيتوي عىل
معلومات امللف ،يمكنك عرض هذه
(عالمة .)ID3
املعلومات من خالل الضغط فوق زر
 DISPLAYبشكل متكرر.

y yواألمر يعتمد عىل ملفات  MP3نفسها،
فقد ال يتم عرض املعلومات عىل الشاشة.

2012-05-16 �� 3:06:59

تسجيل اسطوانة توصيل مشغل فالش  USBبالوحدة قبل التسجيل.
مسارا معينًا
مدمجة صوتية أدخل أسطوانة صوتية مدمجة ،ثم حدد
ً
على جهاز
باستخدام  ،w/sأو قائمة  ،DVDأو األزرار
USB
الرقمية.
y yلتسجيل املسار :اضغط )[( AUDIOيف
وضع التشغيل أو اإليقاف املؤقت أو استئناف
اإليقاف.
y yلتسجيل كافة املسارات :اضغط
)[( AUDIOيف وضع التوقف التام.

y yلتسجيل قائمة الربنامج :يف وضع اإليقاف،
اضغط فوق )[( AUDIOبعد حتديد مسار
معني يف قائمة الربنامج.

,,مالحظة

y yعند استخدامك هذه الوظيفة ،سوف يتم إنشاء جملد
“ ”CD_RECبشكل تلقائي يف مشغل فالش  ،USBومن
ثم يتم حفظ ملف (ملفات) املوسيقى بداخله.
َّ
y yإذا قمت بإزالة مشغل فالش  ،USBأو قمت بإيقاف الوحدة
عن التشغيل أو فتحها أثناء التسجيل ،فقد يؤدي هذا إىل
حدوث خلل وظيفي.

y yإذا كانت املساحة املتبقية عىل مشغل فالش  USBغري كافية،
متاحا .ولزيادة املساحة اخلالية ،يمكنك
فلن يكون التسجيل ً
حذف امللفات املوجود بداخل املشغل غرب استخدام جهاز
الكمبيوتر الشخيص اخلاص بك.

4
التشغيل

أثناء إيقاف التشغيل بشكل مؤقت ،اضغط فوق
اإلبطاء من رسعة
التشغيل (لألمام فقط)  vبشكل متكرر لتشغيل الرسعات املختلفة
للحركة البطيئة .اضغط )PLAY (z
ملواصلة التشغيل بالرسعة العادية.
مشاهدة فيديو مكب أثناء وضع التشغيل أو اإليقاف املؤقت ،اضغط
( ZOOMتكبري) بشكل متكرر الختيار نمط
التكبري.

17

y yأسطوانة  CD-Gواألسطوانات الصوتية املدجمة التي تدعم
ترميز الصوت الرقمي املرسحي ال يمكن تسجيلها.

y yالذاكرة الصلبة اخلارجية (اهلارد اخلارجي) ،مشغل متعدد
البطاقات ،جهاز  USBمتعدد التقسيامت ،األجهزة املغلقة،
ومشغل  ،MP3كلها أجهزة غري مدعومة من قبل هذا اجلهاز.

y yيمكنك ضبط رسعة التسجيل من خالل الضغط فوق
( AUDIOصوت) أثناء التسجيل املبارش عرب جهاز
.USB

 -املسار ( :)X1أثناء التسجيل بالرسعة العادية  ،X1يمكنكاالستامع إىل املوسيقى.

 -املسار ( :)X4أثناء التسجيل بأربعة أضعاف الرسعة العادية ،4Xال يمكنك االستامع إىل املوسيقى.

y yصيغة التسجيل :ملف MP3

y yترميز معدل البت 128 :كيلوبت/ث  160 ،كيلوبت/ث ،
 192كيلوبت/ث  256 ،كيلوبت/ث  320 ،كيلوبت/ث
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التشغيل

قد يكون عمل نسخ غري مسموح هبا ملادة خاضعة للحامية من
النسخ ،بام يف ذلك برامج احلاسب وامللفات والربامج اإلذاعية
ًَ
انتهاكا حلقوق النرش وقد يشكل جريمة.
والتسجيالت الصوتية
جيب أال يستخدم هذا اجلهاز ملثل هذه األغراض.
ً
مسؤوال
كن
احرتم حقوق النرش

الصور i

الوظيفة

مشاهدة ملفات
الصور عىل هيئة
عرض للرشائح
ضبط رسعة عرض
الرشائح
تدوير الصور

التشغيل

4

مشاهدة صورة
مكربة.

طريقة التنفيذ

استخدم  w/s/a/dلتمييز الرمز
(`) ثم اضغط عىل ) ENTER (bللبدء
يف عرض الرشائح.
يمكنك تغيري رسعة عرض الرشائح باستخدام
 a/dحاملا يكون رمز ( )Jمم َّيزً ا.

استخدم  w/sلتدوير الصورة أثناء عرضها
عىل شاشة كاملة ويف اجتاه معاكس الجتاه
عقارب الساعة أو يف اجتاه عقارب الساعة حال
عرض صورة معينة عىل شاشة كاملة.
أثناء عرض صورة بعينها عىل شاشة كاملة،
اضغط ( ZOOMتكبري) بشكل متكرر لتحديد
وضع التكبري.

( ZOOMتكبري)" ،200% " ،100% :
100% " ،400% " ،300%
 :w/s/a/dللتنقل يف أنحاء الصورة
املكربة.
االستامع إىل املوسيقى يمكنك االستامع إىل املوسيقى أثناء عرض
أثناء عرض الرشائح الرشائح ،إذا كان القرص حيتوي عىل ملفات
موسيقى وصور م ًعا.
استخدم  w/s/a/dلتمييز الرمز
((~)) ثم اضغط فوق )ENTER (b
(إدخال) لبدء عرض الرشائح.

2012-05-16 �� 3:06:59
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دليل حل املشاكل
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دليل حل املشاكل
.ال توجد طاقة

الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها ال
يعمل.

الوحدة متصلة بالكهرباء الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها ال
يعمل.
.لكنها ال تعمل

الوحدة ال تبدأ يف
.استعادة التشغيل

أدخل سلك التيار يف مقبس احلائط بإحكام.
أدخل أسطوانة.

تم إدخال قرص غري قابل للتشغيل.

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

ال يعمل جهاز التحكم
.عن بعد بشكل صحيح

جهاز التحكم عن بعد غري موجه إىل
املستشعر عن بعد يف الوحدة.

وجه جهاز التحكم عن بعد إىل مستشعر التحكم عن بعد
بالوحدة.

جودة الصورة الضعيفة
وتشوه الصوت

وجود بصامت أصابع وغبار عىل
االسطوانة.

.ال توجد صورة

جهاز التليفزيون غري مضبوط
الستقبال إشارة من الوحدة.

قم بمسح االسطوانة من املركز إىل اخلارج بقطعة قامش نظيفة.
ال تستخدم مذيبات قوية (كالكحول أو البنزين أو الثنر أو
املنظفات املتوفرة جتار ًيا)
اخرت وضع إدخال الفيديو املالئم يف التليفزيون.

مستوى التصنيف مضبوط.

جهاز التحكم عن بعد بعيد جدً ا عن
الوحدة.

اخرت وضع إدخال الفيديو املالئم يف
التليفزيون.

ال يوجد صوت

2012-05-16 �� 3:06:59

قم بتغيري مستوى التصنيف.

قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.

وصل كابل الفيديو بإحكام.

5

جهاز التليفزيون ال يقبل مستوى االستبانة
املضبوط يف الوحدة.

اضغط بتكرار عىل  RESOLUTIONالختيار مستوى االستبانة
املالئم حتى يقبله جهاز التليفزيون.

اجلهاز املوصل باستخدام كابل
الصوت غري مضبوط الستقبال
اإلشارة من الوحدة.

اخرت وضع اإلدخال الصحيح ملكرب الصوت.

خيارات  AUDIOمضبوطة عىل
وضع خاطئ.

اضبط إعدادات  AUDIOعىل الوضع الصحيح.

دليل حل املشاكل

العرض

السبب

احلل
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امللحق

قائمة رموز املنطقة
اخرت أحد رموز املنطقة من هذه القائمة.
املنطقة
أفغانستان

األرجنتني

أسرتاليا
النمسا

بلجيكا

بوتان
ُبولِيفيا

الربازيل

كمبوديا
كندا

شييل

الصني

كولومبيا
الكونغو

كوستاريكا
كرواتيا

مجهورية التشيك
الدانامرك

اإلكوادور

مرص

السلفادور

امللحق

6

أثيوبيا

2012-05-16 �� 3:06:59

الرمز
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV

املنطقة
فيجي
فنلندا
فرنسا
أملانيا
بريطانيا العظمى
اليونان
جرين الند
هونج كونج
املجر
اهلند
إندونيسيا
إرسائيل
إيطاليا
جامايكا
اليابان
كينيا
الكويت
ليبيا
لوكسمبورج
ماليزيا
املالديف
املكسيك

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

املنطقة
موناكو

منغوليا
املغرب
نيبال

هولندا

جزر األنتيل اهلولندية

نيوزيالندا
نيجرييا

النرويج

عامن

باكستان
بنام

باراجواي
الفلبني

بولندا

الربتغال
رومانيا

روسيا االحتادية

اململكة العربية السعودية

السنغال

الرمز
MC

املنطقة
سنغافورة

MA

سلوفينيا

MN

الرمز
SG

مجهورية سلوفاكيا

NP

جنوب أفريقيا

AN

أسبانيا

NG

السويد

OM

تايوان

PA

تركيا

PH

أوكرانيا

PT

أوروجواي

RU

فيتنام

NL

كوريا اجلنوبية

NZ

رسيالنكا

NO

سويرسا

PK

تايالند

PY

أوغندا

PL

الواليات املتحدة

RO

أوزبكستان

SA

زيمبابوي

SN

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

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

األفريقية

6570

الفريزية

األمهرية

6577

اجلورجية

7565

األرمينية

7289

اليونانية

6976

األلبانية
العربية

8381
6582

األساميز ّية
ّ

6583

األذربيجانية

6590

الباسكية

6985

األيامرية

البشكريية

البنغالية

بوتان

البهارية

6588
6665
6678
6890
6672

الربيتونية

6682

البورمية

7789

البلغارية

6671

البيالروسية

6669

الكرواتية

7282

الدانامركية

6865

اإلنجليزية

6978

األستونية

6984

الصينية

التشيكية

اهلولندية
إسربانتو

الفاروزية

فيجي

الفنلندية
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9072
6783
7876
6979
7079
7074
7073

غاليشيان
األملانية

7089

املقدونية

املاليزية

7176
6869

جرين الند

7576

اجلوجاراتية

7185

العربية

7387

الغوارانية
اهلاوسا
اهلندية

املجرية

األيسلندية

األندونيسية

7178
7265
7273
7285
7383
7378

اللغة الدولية

7365

اإليطالية

7384

األيرلندية

اليابانية

الكانادا

الكشمريية

7165
7465
7578
7583

الكازاخاستانية

7575

الكورية

7579

الكرغيزية
الكردية

7589
7585

الالوسية

7679

الالتفية

7686

الالتينية

اللينجاال

7665
7678

7775

السنغالية

7783

السلوفينية

ماالجاس

7771

ماالياالم

7776

املاورية
املاراثية

7773
7782

املالدوفية

7779

ناورو

7865

املانغولية
النيبالية

7778
7869

النروجيية

7879

البنجابية

8065

الفارسية

7065

األوريا

الباشتو

البولندية

7982
8083
8076

الربتغالية

8084

رايتو رومانيك

8277

الروسية

8285

كويتشوا

الرومانية

السامسوينية

نكريتية
الس
اللغة ّ
ّ

8185
8279
8377
8365

اجليلية األسكتلندية

7168

الكرواتية الرصبية

8372

الرصبية

شونا

8382
8378

السلوفاكية
األسبانية

السودانية

السواحيلية
السويدية

التاجالوج

8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476

الطاجيكية

8471

التيلوجية

8469

التاميلية

التايالندية

التونجية
الرتكية

8465
8472
8479
8482

الرتكامنية

8475

األوكرانية

8575

األوزبكية

8590

الفوالبيكية

8679

الولوفية

8779

اليديشية

7473

الزولو

9085

التوية

األوردية

الفيتنامية

الويلزية

إكسوزا

اليوروبا

8487
8582
8673
6789

6
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اللغة
أفار

الرمز اللغة
 6565الفرنسية

الرمز اللغة
 7082الليتوانية

الرمز اللغة
 7684السندية

الرمز
8368

8872
8979
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املواصفات
متطلبات الطاقة

 240-110فولت من تيار مرتدد،
 60 / 50هرتز

األبعاد (العرض
?االرتفاع ?العمق)

 195 x 35 x 430مم

استهالك الطاقة

الوزن الصايف (تقري ًبا)

درجة احلرارة عند
التشغيل
الرطوبة التشغيلية
الليزر

نظام اإلشارة

ناقل الطاقة الكهربية
()USB

خمرجات الفيديو

امللحق

 8وات

 1.6كجم

 %5إىل %90

ليزر أشباه املوصالت
PAL / NTSC

 1.0فولت (من ذروة لذروة) 75 ،أوم،
تزامن سلبي 1 ،مقبس / RCA x1
سكارت (إىل التلفاز)

ANALOG
AUDIO
OUTPUT

 2.0فولت متوسط اجلذر الرتبيعي (1
كيلو هرتز 0 ،ديسيبل) 600 ،أوم ،مقبس
( RCAيسار ويمني) × ،1سكارت (إىل
التلفاز)

()COAXIAL

DIGITAL
AUDIO
OUTPUT

عالمة  ،HDMIوشعار  ،HDMIوواجهة الوسائط املتعددة عالية
الدقة هي عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لـ HDMI
املرخصة كرشكة حمدودة يف الواليات املتحدة األمريكية والدول
األخرى.

تيار مستمر  200 0 5مليل أمبري

COMPONENT /
PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT

DIGITAL
AUDIO
OUTPUT

صنع برتخيص من  Dolby Laboratories. Dolbyورمز D
املزدوج هي عالمات جتارية ملك Dolby Laboratorie

 5درجة مئوية إىل  35درجة مئوية

( 1.0 )Yفولت (من ذروة لذروة)75 ،
أوم ،تزامن سلبي ،مقبس ،1 × RCA
( 0.7 )Pb)/(Prفولت (من ذروة
لذروة) 75 ،أوم ،مقبس 2 × RCA

HDMI
OUTPUT
(فيديو/صوت)

6

العالمات التجارية والرتخيص

 19سن (HDMI™ ،Type A
)Connector

"شعار" هو عالمة جتارية لرشكة تراخيص شعار/تنسيق .DVD

 ®DivX®، DivX Certifiedوالشعارات ذات الصلة هي
عالمات جتارية مسجلة لصالح رشكة  Roviأو الرشكات التابعة هلا
وتستخدم بموجب ترخيص.

 0.5فولت (ذروة لذروة) 75 ،أوم1 ،
مقبس 1× RCA

 3فولت (من الذروة إىل الذروة) ،مقبس
برصي ×1

()OPTICAL

خيضع التصميم واملواصفات للتغيري دون إخطار ُمسبق.
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