دليل املالك

نظام املرسح املنزيل ذو الصوت ثالثي
األبعاد ™Blu-ray

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك ،كام يرجى االحتفاظ به للرجوع إليه فيام بعد.

)BH9230BW (BH9230BW, S93B1-S, S93T1-C/W, T2, W3-4
)BH9430PW (BH9430PW, S93T1-S/C/W, S93B1-S, T2, W3-4
)BH9530TW (BH9530TW, S93T1-S/C/W, T2, W3-4
P/NO : SAC35693704
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معلومات األمان

تنبيه :لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ،ال تنزع الغطاء (أو اجلزء
اخللفي) ال توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك
االستعانة بموظفي الصيانة املختصني للقيام بالصيانة.
هيدف رمز الفالش امليضء هذا  -واملحتوي عىل
رأس سهم واملوجود بداخل مثلث متساوي
األضالع  -إىل تنبيه املستخدم إىل وجود جهد
كهربائي خطري بدون مادة معزولة داخل
الصندوق احلاوي للمنتج ،وهو ما يكفي لتشكيل
خطر ينبئ بحدوث صدمة كهربائية ألي شخص.

هتدف عالمة التعجب املوجودة بداخل املثلث
متساوي األضالع إىل تنبيه املستخدم بوجود
تعليامت تشغيل وصيانة (أعامل خدمة) هامة
ضمن الكتيبات املرفقة مع هذا اجلهاز.

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

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

تنبيه :تصدر الفئة  1Mمن شعاع الليزر املرئي وغري املرئي عند فتحه.
ال تنظر إليه مبارشة باألدوات البرصية

استخدام أي مفاتيح أو تعديالت أو إجراءات غري تلك املحددة هنا قد
ينتج عنها التعرض إلشعاعات ضارة.
تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوىص بوضع معظم األجهزة عىل دائرة خمصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك اجلهاز
فقط وال يوجد هبا منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية .افحص صفحة
املواصفات املوجودة يف دليل املالك هذا للـتأكد.
ال حتمل منافذ احلائط فوق طاقتها .منافذ احلائط التي حتمل فوق طاقتها
أو أسالك االستطالة أو منافذ احلائط املفكوكة أو التالفة أو أسالك الطاقة
خطرا .قد تؤدي أي
البالية أو عوازل األسالك التالفة أو املرشوخة متثل ً
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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تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح
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هذا اجلهاز مزود ببطارية حممولة أو بطارية خمتزنة.
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الطريقة األمنة إلزالة البطارية أو جمموعة البطارية من اجلهاز انزع
البطارية أو جمموعة البطارية القديمة واتبع اخلطوات برتتيب عكيس
للرتكيب .لتجنب تلويث البيئة وتعريض صحة اإلنسان واحليوان
للخطر املحتمل ،ضع البطارية أو جمموعة البطارية القديمة يف الوعاء
املالئم وختلص منه يف نقاط التجميع املعينة لذلك .ختلص من البطاريات
أو البطارية مع النفايات األخرى .يوىص باستخدام بطاريات وبطاريات
خمتزنة لألنظمة املحلية بدون تعويض ".جيب أال يتعرض اجلهاز حلرارة
شديدة مثل أشعة الشمس أو احلريق أو ما شابه ذلك.
تنبيه :جيب عدم تعريض اجلهاز للامء (املتساقط أو املتناثر) ،وكذلك عدم
وضع أية أشياء ممتلئة باملاء ،كأواين الزهور ،عىل اجلهاز.

مالحظات حول حقوق الطبع والنرش

y yحيث إن نظام الوصول املتقدم للمحتوى ( )AACSمعتمد كنظام
محاية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلو راي ،واملشابة الستخدام
نظام مزج املحتوى ( )CSSاخلاص بتنسيقات أقراص الدي يف دي،
يتم فرض بعض القيود عىل خرج اإلشارة ،وما إىل ذلك،
للمحتويات املحمية بنظام  .AACSقد خيتلف تشغيل هذا املنتج
والقيود املفروضة عليه حسب وقت الرشاء؛ حيث قد تكون هذه
القيود معمول هبا و/أو تم تغيريها بواسطة نظام  AACSبعد
تصنيع هذا املنتج.

y yعالوة عىل ذلك ،فإن عالمة  BD-ROMو +BDتستخدم بشكل
إضايف كأنظمة محاية املحتوى ،والتي تفرض قيود معينة بام فيها قيود
عىل التشغيل للمحتويات املحمية بنظام  BD-ROMو/أو .+BD
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن  ،AACSعالمة
 BD-ROM ، BDأو هذا املنتج ،رجاء االتصال بمركز خدمة
معتمد.
y yيتم تشفري العديد من أسطوانات البلوراي التي تعمل عىل مشغل
أسطوانات الفيديو الرقمية أو عىل مشغل االسطوانات املدجمة
( )BD-ROM/DVDبحامية ضد النسخ غري املرخص .وهلذا
السبب ،جيب عليك فقط توصيل املشغل مبارشة بجهاز التلفاز
وليس بأحد أجهزة الفيديو .حيث ينتج عن توصيل هذه الوحدة
بجهاز فيديو ظهور صورة مشوهة من األقراص املحمية ضد النسخ.
y yيتضمن هذا املنتج تكنولوجيا محاية حقوق النرش املحمية بموجب
براءات االخرتاع األمريكية وحقوق امللكية الفكرية األخرى .جيب
مرخصا من قبل
أن يكون استخدام تكنولوجيا محاية حقوق النرش
ً
وخمصصا لالستخدام املنزيل واستخدامات العرض
رشكة ،Rovi
ً
األخرى املحدودة فقط ،ما مل ترخص رشكة  Roviبخالف ذلك.
حتظر اهلندسة العكسية أو تفكيك اجلهاز.

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

بدء االستخدام
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مالحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون امللون

خيتلف نظام األلوان اخلاص هبذا املشغل وف ًقا لألسطوانات اجلاري
تشغيلها.

يمكن للتليفزيون امللون متعدد األنظمة فقط استقبال مجيع اإلشارات
املخرجة من املشغل.

صورا
y yإذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان  ،PALسوف ترى
ً
مشوشة فقط عند استخدام االسطوانات أو حمتويات الفيديو ا ُملسجلة
يف .NTSC
y yيقوم التليفزيون األلوان متعدد األنظمة بتغيري نظام األلوان تلقائ ًيا
وف ًقا إلشارات اإلدخال .ويف حال عدم تغيري نظام األلوان تلقائ ًيا،
قم بإيقاف تشغيله ثم شغله مرة أخرى ملشاهدة الصور العادية عىل
الشاشة.

y yوحتى إذا كان يتم عرض األسطوانة املسجلة بنظام األلوان NTSC
بالشكل املالئم عىل التليفزيون اخلاص بك ،قد ال يمكن تسجيلها
بالشكل الصحيح عىل املسجل اخلاص بك.

<حتذير

y yيمكن أن تتسبب مشاهدة املحتوى ثالثي األبعاد لفرتة طويلة
يف اإلرهاق أو الزغللة.
y yال يوىص بمشاهدة األفالم يف الوضع ثالثي األبعاد لكبار
السن واألطفال والنساء احلوامل.

y yإذا شعرت بالصداع أو اإلرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة
املحتويات يف العرض ثالثي األبعاد ،يوىص بشدة بإيقاف
التشغيل واالسرتخاء حتى تعود إىل حالتك الطبيعية.

بدء االستخدام

عىل سبيل املثال ،عندما يقوم املشغل بتشغيل أسطوانة ُمسجلة بنظام
ألوان  NTSCفسوف يتم إخراج الصورة كإشارة .NTSC
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األقراص والرموز القابلة للتشغيل واملستخدمة يف هذا الدليل
الوسائط/املصطلح

الشعار

الرمز

e
Blu-ray

y
u
i
r

DVD-ROM
DVD-R
DVD-RW

o

DVD+RW

y
u
i

DVD+R
( 12سم)

DVD-RW
)(VR

r

( 12سم)

Audio CD

t

( 12سم)

y
u
i

CD-R/RW
( 12سم)
مالحظة

–

حتذير

–

,
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الوصف

y yاألقراص ،مثل األفالم ،التي يمكن رشاءها أو تأجريها.

y yأقراص " Blu-rayثالثية األبعاد" وأقراص " Blu-rayثالثية
األبعاد فقط".
y yأقراص  BD-R/REاملسجلة بتنسيق .BDAV

y yأقراص  BD-R/REالتي حتتوي عىل ملفات أفالم أو موسيقى أو
صور.
y yتنسيق  ،JOLIET+9660 ISOو ،UDFوUDF Bridge
y yاألقراص ،مثل األفالم ،التي يمكن رشاءها أو تأجريها.
y yوضع الفيلم والصيغة النهائية فقط
أيضا
y yيدعم القرص ثنائي الطبقات ً
تنسيق  AVCHDهنائي

y yأقراص  DVD±R/RWالتي حتتوي عىل ملفات أفالم أو
موسيقى أو صور.

y yتنسيق  ،JOLIET+9660 ISOو ،UDFوUDF Bridge
وضع  VRوالصيغة النهائية فقط

قرص صويت مضغوط
y yأقراص  CD-R/RWالتي حتتوي عىل ملفات أفالم أو موسيقى
أو صور.
y yتنسيق  ،JOLIET+9660 ISOو ،UDFوUDF Bridge
تشري إىل املالحظات اخلاصة وميزات التشغيل.
ُيشري إىل التحذيرات اخلاصة بمنع األرضار املحتملة نتيجة إلساءة
االستخدام.

بدء االستخدام

y yاستنا ًدا إىل برنامج التسجيل والصيغة النهائية ،قد تكون بعض
األقراص املسجلة ( ،CD-R/RWو ،DVD±R/RWو
 )BD-R/REغري قابلة للتسجيل.
y yقد ال تعمل أقراص  ،BD-R/REو ،DVD±R/RWو
 CD-R/RWاملسجلة باستخدام كمبيوتر شخيص أو
مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطة ،إذا كان
القرص تال ًفا أو متسخً ا أو يف حالة وجود أتربة أو تكثيف عىل
عدسات املشغِّل.

y yيف حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخيص،
حتى ولو كان مسج ً
ال بتنسيق متوافق ،هناك حاالت قد ال
يعمل فيها بسبب إعدادات الربنامج التطبيقي ا ُملستخدم يف
إنشاء القرصُ ( .يرجى الرجوع إىل نارش الربنامج ملزيد من
املعلومات التفصيلية).

y yيتطلب هذا املشغِّل أقراص وتسجيالت لتلبية معايري فنية
معينة للتوصل إىل جودة التشغيل املثىل.
y yيتم تعيني أقراص الفيديو الرقمية املسجلة مسب ًقا عىل هذه
املعايري تلقائ ًيا .وهناك أنواع عديدة خمتلفة من تنسيقات
األقراص القابلة للتسجيل (بام يف ذلك قرص  CD-Rالذي
حيتوي عىل ملفات  MP3أو  ،)WMAوتتطلب هذه األنواع
حاالت موجودة مسب ًقا لضامن التشغيل املتوافق.

y yجيب أن يالحظ العمالء أنه يلزم احلصول عىل إذن لتنزيل
ملفات  MP3 / WMAوملفات املوسيقى من اإلنرتنت.
وال متنح رشكتنا حق منح هذا اإلذن .وجيب أن ُيطلب اإلذن
دائماً من مالك حقوق النرش.

y yجيب أن تضبط خيار تنسيق القرص عىل []Mastered
[ ُمتحكم فيه] جلعل األقراص متوافقة مع مشغالت  LGعند
تنسيق األقراص القابلة إلعادة الكتابة .عند ضبط اخليار عىل
( Live Systemنظام حي) ،لن يمكنك استخدامه يف
مشغالت ُ ( .LGمتحكم فيه/نظام امللف احلي :نظام تنسيق
األقراص لنظام التشغيل )windows Vista

حول عرض رمز ""7

قد يظهر رمز " "7عىل شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل،
وهو ما يشري إىل أن الوظيفة املوضحة يف دليل املالك هذا غري متوفرة عىل
هذا القرص اخلاص.

كود املنطقة

حيتوي هذه اجلهاز عىل كود منطقة مطبوع عىل اجلزء اخللفي من اجلهاز.
ال يمكن هلذه الوحدة سوى تشغيل أقراص  BD-ROMأو DVD
التي حتمل نفس تسمية الكود املطبوع عىل اجلزء اخللفي من اجلهاز أو
حتمل تسمية "الكل".

اختيار النظام

قم بالضغط عىل زر ) B (OPEN/CLOSEعندما يكون القرص
مدرجا ،وال تقوم بإخراجه .اضغط واستمر بالضغط عىل زر M
ً
معروضا
) (PAUSEألكثر من مخس ثوان عندما يكون []OPEN
ً
عىل نافذة العرض.

1
بدء االستخدام

,مالحظة

y yاستنا ًدا إىل حاالت جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW
(أو  )DVD±R/RWنفسه ،ال يمكن تشغيل بعض
أقراص ( CD-R/RWأو  )DVD±R/RWيف الوحدة.

9
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بدء االستخدام

جهاز التحكم عن ُبعد
1

• • • • • • • • • • • • • • 1

) :ENTER (bيتعرف عىل حتديد القائمة.

) :B (OPEN/CLOSEإخراج وإدخال
االسطوانة.

 :TITLE/POPUPيعرض عنوان الـ
 DVDأو قائمة  BD-ROMالفرعية ،إن
وجدت.

األزرار الرقمية  :0-9حيدد اخليارات املرقمة يف
القائمة.

• • • • • • • • • • • • • • 4

بدء االستخدام

) :1 (POWERيشغل املشغل ويوقف
تشغيله.
1

2

 :FUNCTIONيقوم بتغيري وضع
اإلدخال.

 :CLEARأزل رق ًام عند إعداد كلمة املرور أو
اتصال الشبكة.
) :REPEAT (hيكرر اجلزء أو
التسلسل املطلوب.

• • • • • • • • • • • • • • 2

) :c/v (SCANيبحث للخلف أو
لألمام.
3

) :C/V (SKIPإنتقل إىل الفصل/
املسار/امللف التايل أو السابق.
) :Z (STOPيوقف التشغيل.
) :z (PLAYيبدأ التشغيل.

) :M (PAUSEيوقف التشغيل.

4

 :SPEAKER LEVELيقوم بتعيني
مستوى صوت مكرب الصوت املطلوب.

 :SOUND EFFECTحيدد وضع املؤثر
الصويت.

 :-/+ VOLيضبط مستوى صوت مكرب
الصوت.
 :OPTICAL/TV SOUNDيقوم
بتغيري وضع اإلدخال إىل برصي مبارشةً.

تركيب البطارية

 :MUTEيقوم بكتم صوت الوحدة.

• • • • • • • • • • • • • • 3

 :) ( HOMEلعرض أو اخلروج من
[املنزل].

 :3D SOUNDصوت ثالثي األبعاد
الصوت ثالثي األبعاد.

انزع غطاء البطارية املوجود يف اجلانب اخللفي
من جهاز التحكم عن ُبعد ،وأدخل بطاريتني
من نوع ( R03احلجم  )AAAمع مطابقة
 4و 5بشكل صحيح.

) :INFO/MENU (mيعرض أو يظهر
العرض اجلاري عىل الشاشة.
أزرار التوجيه :اخرت خيار ًا من القائمة.
 :-/+ PRESETحيدد برنامج الراديو.

 :-/+ TUNINGيقوم بتوليف حمطة الراديو
املطلوبة.

) (  :BACKاخلروج من القائمة أو العودة
للشاشة السابقة.

 :DISC MENUللوصول إىل قائمة عىل
قرص.
األزرار امللونة (:)R، G، Y، B
تستخدم للتنقل عرب قوائم جهاز .BD-ROMهذا الزر غري متوفر.

 Bزر :حيدد املخرج أحادي الصوت/سرتيويف وضع .FM

 :SUBTITLEحيدد لغة الرتمجة.

 :AUDIOحيدد لغة الصوت أو قناة
الصوت.

 :SLEEPيقوم بتعيني فرتة زمنية معينة يتم
بعدها إغالق الوحدة.
?  :هذا الزر غري متوافر.

) MIC/ECHOيرايتخا( :حيدد وضع
امليكروفون أو وضع صدى صوت امليكروفون.
بعد حتديد الوضع املطلوب ،اضغط عىل VOL
 +/لضبط مستوى صوت امليكروفون أومستوى صوت صدى امليكروفون.
) :X (RECالتسجيل من قرص مدمج
صويت أو راديو  FMأو مصدر  AUXإىل
.USB

أزرار التحكم يف التلفزيون :انظر صفحة .65

بدء االستخدام

11

اللوحة األمامية
1

1
بدء االستخدام

2

6

4

5

3

<حتذير

 1فتحة األسطوانة

االحتياطات يف استخدام أزرار اللمس

	 2أزرار للتشغيل
)R (OPEN/CLOSE
)T (PLAY / PAUSE
)I (STOP
( )Function( Fوظيفة)
"
يقوم بتغيري مصدر أو وظيفة اإلدخال.
+/- .VOL
"
)1/! (POWER

y yاستخدم أزرار اللمس بيدين نظيفتني وجافتني.
يف البيئة الرطبة ،اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزراراللمس قبل االستخدام.

y yال تضغط عىل أزرار اللمس بشدة جلعلها تقوم بوظائفها.
ففي حالة استخدامك القوة املفرطة يف ذلك ،من املمكن أنيؤدي ذلك إىل تلف مستشعر أزرار اللمس.
y yاملس الزر الذي ترغب يف العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل
صحيح.

( MIC 1/2 3اختياري)

y yاحرص عىل عدم وضع أي مادة موصلة ،مثل كائن معدين
عىل أزرار اللمس .فمن املمكن أن يؤدي هذا إىل حدوث خلل
يف الوظائف.

 USB/ iPad/ iPhone/ iPod 4منفذ
 5إطار العرض

 6أداة االستشعار عن بعد

اللوحة اخللفية
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11
 1سلك التيار املرتدد

 7موصل اهلوائي

 2موصالت مكرب الصوت

 USB 8منفذ (لتوصيل لوحة مفاتيح أو ماوس )USB

AUX (L/R) INPUT 4

HDMI OUT TO TV 10

 3مروحة تربيد

OPTICAL IN 5

 6موصل السلكي WIRELESS

HDMI IN 1/2 9

 LAN 11منفذ

A

G
F
A 12A
بدء االستخدام
A

<حتذير

تركيب النظام
بدء االستخدام

يعرض الرسم التوضيحي التايل مثاالً عىل تركيب النظام.
A
 Dيف هذه التعليامت ختتلف عن تلك اخلاصة
الحظ أن الرسوم التوضيحية
1
بالوحدة الفعلية ألغراض الرشح.
للحصول عىل أفضل صوت ممكن ،جيب وضع مجيع مكربات الصوت
بخالف مضخم الصوت عىل بعد نفس املسافة من وضع االستامع
.)A( A B C D
B
B

C
CG
A
C
F
GB
A
FG
A A
F
A A A
CB
A A
A
A
A
G
B
F
A
E
C
A
A
A
A
C GA
A
A
F
GB
A
A
FD
D A A
E
A AA A
A
D
C
A
A
G
E
F
A
A ABCD E F G
E
السامعة األمامية لليسارA A
Dاليسار (/)L
Aأعىل
واألمامية
A
A ABCD E
B
:)R(A
السامعةAاألمامية لليمني واألمامية أعىل اليمني
ABCD E F
 Cجهاز العرض أو الشاشة
جانبي
ضع مكربي الصوت األماميني عىل A
 Eوكتدفق مع سطح الشاشة قدر اإلمكانD .
A
AG
A
D
F
 Aاألوسط:
الصوت
مكربA
BCD E F G
Aجهاز العرض أو الشاشة.
ضع مكرب الصوت األوسط أعىلAأو أسفل
A A
السامعة
CD E F G
اجلانبية A
AB
لليسار واجلانبية أعىل اليسار (D /)L
لليمنيAواجلانبية أعىل اليمني (:)R
اجلانبية A
السامعةB C
DE
E F G
Aالصوت هذه خلف وضع االستامع لديك ،مع توجيهها إىل
ضع مكربات
B

A

الداخل قليالً.

الصوت:
مضخمC D
A AB
E F G

نظرا ألن A
األصواتDذات
ال ُيعد موضع مضخم الصوت مهماً جدً اً ،
اجلهري املنخفض ليست اجتاهية إىل درجة عالية .ولكنه من األفضل
وضع مضخم الصوت بالقرب من مكربي الصوت األماميني.
وأدره جتاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات اجلدار.
F G
الوحدةA A B C D E

y yاحرص عىل أال يضع األطفال أيدهيم أو أي أشياء يف أنبوب
مكرب الصوت*.
*أنبوب مكرب الصوت :فتحة لصوت اجلهري الوافر يف كابينة
(حاوية) مكرب الصوت.

y yضع مكرب الصوت األوسط عىل بعد مسافة آمنة من وصول
األطفال إليه .وإال قد يؤدي هذا إىل سقوط مكرب الصوت ،مما
يسبب إصابة شخصية و/أو تلف املمتلكات.

y yحتتوي مكربات الصوت عىل أجزاء مغناطيسية ،ولذلك قد
حيدث عدم انتظام األلوان يف شاشة التلفزيون  CRTأو
شاشة عرض الكمبيوتر الشخيصُ .يرجى استخدام مكربات
الصوت بعيدً ا عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر
الشخيص.
y yقبل استخدامك ملضخم الصوت ،يرجى إزالة الفينيل الواقي.

y yهذا املنتج مصمم خصيصا لتوليد تأثري الصوت ثالثي
األبعاد .قد ال تعمل السامعات األخرى بشكل طبيعي عند
توصيلها.

بدء االستخدام

توصيل مكرب الصوت

توصيل السامعات اخللفية بجهاز االستقبال
الالسلكي

 .1قم بتوصيل أسالك مكربات الصوت باملشغِّل.
كل سلك من أسالك مكربات الصوت مرمز باأللوان .استخدم
األسالك ذات األلوان املتوافقة ملكربات الصوت املناسبة.

مكرب الصوت

الوضع

اللون

برتقايل

مضخم الصوت

أي وضع أمامي

أبيض

األمامية لليسار
واألمامية أعىل
اليسار

اجلانب األيرس
للجزء األمامي

أخرض
أمحر

األمامية لليمني
واألمامية أعىل
اليمني

املركز

اجلانب األيمن
للجزء األمامي

 .2قم بتوصيل سلك مكرب الصوت بطرف مكرب الصوت.

وصل السامعات اخللفية بجهاز االستقبال الالسلكي باستخدام أسالك
السامعة.
استخدم امللصقات ذات اللون املتطابق للسامعات املقابلة .عند توصيل
أسالك السامعات بجهاز االستقبال الالسلكي ،أدخل املوصل حتى
تسمع صوت نقر.

لون امللصق /اللون

رمادي
أزرق

مكرب الصوت

اخللفية لليمني
واخللفية أعىل
اليمني

اخللفية لليسار
واخللفية أعىل
اليسار

الوضع

يمني اجلزء
اخللفي
يسار اجلزء
اخللفي

1
بدء االستخدام

توصيل مكربات الصوت باملشغِّ ل

املركز
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بدء االستخدام

توصيل السامعات الالسلكية
بدء االستخدام

1

 .1أدخل  Wireless TXحتى اخلط املعلم يف املوصل الالسلكي
 WIRELESSيف اجلزء اخللفي من الوحدة.

اخلط
 .2وصل سلك الطاقة اخلاص بجهاز االستقبال الالسلكي باملخرج.
 .3عند تشغيل املشغل ،فسوف يكتمل اتصال السامعات الالسلكية
بشكل تلقائي.
 -عند اكتامل التوصيل ،يمكنك رؤية األيقونة ( ) يف نافذةالعرض.

مؤرش مصباح  LEDاخلاص بجهاز االستقبال
الالسلكي
لون مصباح
LED

التشغيل

أصفر (وميض)

التوصيل غري مكتمل

أمحر

التوصيل يف وضع االستعداد أو تعذر التوصيل.

إيقاف التشغيل
(ال يوجد أي
بيانات عىل
الشاشة)

سلك طاقة التيار املرتدد غري موصل.

أصفر

اكتمل التوصيل

,مالحظة

y yال تدخل سوى  Wireless TXاملخصص هلذه الوحدة يف
املوصل الالسلكي  .WIRELESSحيث قد تتعرض هذه
الوحدة للتلف أو يصعب إزالتها.

y yإذا كان هناك جهاز منتج ملوجات كهرومغناطيسية بالقرب،
قد حيدث التداخل .ضع الوحدة (جهاز االستقبال
الالسلكي ،والوحدة الرئيسية) بعيدً ا عن هناك.

y yيستغرق األمر بضع ثوان (وقد يستغرق وقت أطول) لكي
يتصل  Wireless TXوجهاز اإلرسال الالسلكي بأحدمها
اآلخر.

y yالطول املتاح  20مرت لالتصال الالسلكي يف مكان مفتوح.

توصيل السامعات الالسلكية يدوي ًا

يمكنك ضبط توصيل السامعات الالسلكية يدو ًيا ،يف حال عدم اكتامل
االتصال اخلاص بك .ارجع إىل "توصيل مكربات الصوت الالسلكية"
يف الصفحة .31

التوصيل

توصيالت التلفزيون

معلومات إضافية حول HDMI

اجلزء اخللفي من الوحدة

y yعند توصيل  HDMIأو جهاز متوافق مع  ،DVIتأكد مما ييل:

 -حاول إيقاف تشغيل جهاز  HDMI/DVIواملشغل .ثان ًيا ،قمبتشغيل جهاز  HDMI/DVIواتركه ملدة  30ثانية تقري ًبا ثم
قم بتشغيل هذا املشغل.
 -تم ضبط إدخال الفيديو اخلاص بجهاز الفيديو املتصل هلذهالوحدة عىل نحو صحيح.
 -اجلهاز املتصل متوافق مع إدخال الفيديو  720x576pأو 1280x720pأو  1920x1080iأو .1920x1080p

y yلن تعمل مجيع أجهزة  HDCPاملتوافقة أو  HDMIأو  DVIمع
هذا املشغل.
 -لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غريمتوافق مع .HDCP

,مالحظة

كابل
HDMI
TV

y yإذا كان جهاز  HDMIاملوصل ال يقبل إخراج الصوت
اخلاص باملشغل ،قد يؤدي ذلك إىل تشويه صوت جهاز
 HDMIأو قد ال يتم إخراجه.

y yعند استخدام وصلة  ،HDMIيمكنك تغيري مستوى
الوضوح إلخراج ( .HDMIارجع إىل "ضبط االستبانة"،
صفحة ).16
قم بضبط مصدر التلفزيون عىل ( HDMIارجع إىل دليل املالك اخلاص
بالتلفزيون).
يرجى الرجوع إىل أدلة التلفزيون ونظام االسرتيو أو األجهزة
األخرى عند الرضورة إلجراء التوصيالت األفضل.

y yاخرت نوع خمرجات الفيديو من مقبس HDMI OUT
باستخدام خيار [إعداد لون  ]HDMIيف قائمة [إعدادات]
(انظر صفحة .)29
y yقد يؤدي تغيري الدقة بعد إنشاء االتصال إىل حدوث أعطال.
حلل املشكلة ،أوقف تشغيل املشغل ثم شغله مرة أخرى.
y yيف حالة عدم التحقق من توصيل  HDMIبـ ،HDCP
تتحول شاشة التلفزيون إىل شاشة سوداء .يف هذه احلالة ،قم
بفحص وصلة  ،HDMIأو قم بفصل كابل .HDMI

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

2
التوصيل

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز  ،HDMIيمكنك وصلهام هبذا املشغل
باستخدام كابل ( HDMIكابل ™ HDMIمن نوع  ،Aوعايل
الرسعة) .صل قابس  HDMI OUTاملوجود عىل املشغل بقابس
 HDMIاملوجود عىل تلفاز  HDMIاملتوافق أو شاشة.

,مالحظة

15

16

التوصيل

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

التوصيل

2

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

إعداد دقة الشاشة

يوفر املشغل العديد من مستويات الدقة خلرج العرض ملقابس HDMI
 .OUTيمكنك تغيري مستوى االستبانة باستخدام قائمة [إعدادات].
 .1اضغط عىل .) ( HOME

 .2استخدم  A/Dالختيار [إعدادات] واضغط عىل
) .ENTER (bتظهر قائمة اإلعداد [إعدادات].

 .3استخدم  W/Sالختيار [عرض] ثم اضغط عىل  Dلتنتقل إىل
املستوى الثاين.

 .4ستخدم  W/Sالختيار [دقة] ثم اضغط عىل )ENTER (b
لتنتقل إىل املستوى الثالث.

تلفزيون  LGاملزود بخاصية  SIMPLINKحيمل الشعار املوضح
أعاله.

,مالحظة

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

وظيفة ( ARCقناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة  ARCعىل متكني تلفزيون ممكَّن لكابل  HDMIإلرسال
التدفق الصويت إىل ( HDMI OUTخمرج  )HDMIيف هذا املشغِّل.
الستخدام هذه الوظيفة:

 -جيب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة  HDMI-CECو،ARCوجيب تعيني وظيفة  HDMI-CECو ARCعىل ( Onتشغيل).

 -قد ختتلف طريقة ضبط وظيفة  HDMI-CECو ARCباختالفالتلفزيون .لالطالع عىل تفاصيل حول وظيفة ُ ،ARCيرجى
الرجوع إىل دليل التلفزيون لديك.

 -جيب أن تستخدم كابل ( HDMIكابل ™ HDMIعايل الرسعة منالنوع أ مع شبكة .)Ethernet
 -جيب أن تقوم بالتوصيل بـ ( HDMI INمدخل  )HDMIالذييدعم وظيفة  ARCالتي تستخدم ( HDMI OUTخمرج
 )HDMIيف هذا املشغِّل.
 -ال يمكنك توصيل سوى ( Home Theaterمرسح منزيل)بتلفزيون متوافق مع وظيفة .ARC

,مالحظة

لتفعيل وظيفة [ ]SIMPLINK / ARCاضبط هذا اخليار عىل
[( .]Onالصفحة )33

 .5استخدم  W/Sالختيار درجة الوضوح املطلوبة ثم اضغط عىل
) ENTER (bلتأكيد اختيارك.

التوصيل

مالحظة,

y yإذا كان التليفزيون اخلاص بك ال يقبل مستوى االستبانة الذي
قمت بضبطه يف املشغل ،يمكنك ضبط مستوى االستبانة عىل
 576pبكسل كام ييل:
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توصيل اهلوائي
قم بتوصيل اهلوائي املوفر لالستامع إىل الراديو.

 .1اضغط عىل  ) ( HOMEإلخفاء القائمة .HOME
 .2اضغط عىل ) Z (STOPألكثر من  5ثواين.

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

2
التوصيل

y yإذا اخرتت مستوى استبانة غري مقبول يف التليفزيون اخلاص
بك ،سوف تظهر الرسالة التحذيرية .وبعد تغيري االستبانة ،إذا
مل يمكنك مشاهدة الشاشة ،يرجى االنتظار ملدة  20ثانية
وسوف يعود مستوى االستبانة تلقائ ًيا إىل مستوى االستبانة
السابق.
y yقد يتم إعداد إطار الفيديو املخرج  1080pبشكل
أوتوماتيكي إىل  24هرتز أو  50هرتز حسب كل من قدرة
وتفضيل التلفزيون املتصل وبناء عىل مستوى إطار الفيديو
األصيل اخلاص باملحتوى املوجود عىل أسطوانة
.BD-ROM

اجلزء اخللفي من الوحدة

مالحظة,

بعد توصيل سلك هوائي  ،FMتأكد من توصيله بالكامل.
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التوصيل

التوصيالت بجهاز خارجي
الوصلة اإلضافية

يمكنك االستمتاع باالستامع إىل الصوت من مكون خارجي من خالل
مكربات الصوت اخلاصة هبذا النظام.

التوصيل

2

قم بتوصيل مقابس خمرج الصوت التناظري يف املكون اخلاص بك بـ
( AUX L/Rاملدخل اإلضايف) يف هذه الوحدة .ثم حدد اخليار
[ ]AUXإضايف بالضغط عىل ( FUNCTIONراديو وإدخال).

كام يمكنك استخدام الزر  )Function( Fيف اللوحة األمامية لتحديد
وضع اإلدخال.

اتصال ( OPTICAL INمدخل برصي)

يمكنك االستمتاع باالستامع إىل الصوت من املكون خلاص بك
باستخدام اتصال رقمي برصي من خالل مكربات الصوت اخلاصة هبذا
النظام.

قم بتوصيل مقبس املخرج الرقمي يف املكون لديك بمقبس
( OPTICAL INمدخل برصي) يف الوحدة.
"
ثم حدد اخليار [[ ]OPTICALبرصي] عن طريق الضغط عىل
( FUNCTIONراديو وإدخال).
"
أو اضغط عىل  OPTICAL/TV SOUNDللتحديد بشكل مبارش.
كام يمكنك استخدام الزر  )Function( Fيف اللوحة األمامية لتحديد
وضع اإلدخال.
اجلزء اخللفي من الوحدة

اجلزء اخللفي من الوحدة

أبيض
أمحر

مقابس خمرج الصوت يف املكون لديك
(التلفزيون ،وجهاز الفيديو ،إلخ).

ملقبس املخرج الرقمي
البرصي يف املكون لديك

التوصيل

19

وصلة ( HDMI IN 1/2مدخل HDMI
)1/2

يمكنك االستمتاع بمشاهدة الصور واالستامع إىل الصوت من مكونك
من خالل هذه الوصلة.

كام يمكنك استخدام الزر  )Function( Fيف اللوحة األمامية لتحديد
وضع اإلدخال.

اجلزء اخللفي من الوحدة

ملقبس HDMI OUT
(خمرج  )HDMIاخلاص
بمكونك (صندوق اجلهاز
الفوقي ،وجهاز استقبال
األقامر الصناعية الرقمي،
وجهاز ألعاب الفيديو،
إلخ).

,مالحظة
y yال يمكنك تغيري دقة الفيديو يف وضع HDMI IN
( 1/2مدخل .)HDMI 1/2
قم بتغيري دقة الفيديو للمكون املتصل.

y yإذا كانت إشارة خمرج الفيديو غري عادية عند توصيل
الكمبيوتر الشخيص لديك بمقبس HDMI IN 1/2
(مدخل  ،)HDMI 1/2فقم بتغيري دقة الكمبيوتر الشخيص
إىل  576بكسب أو  720بكسل أو  1080iأو  1080بكسل.
ُ y yيرسل املشغِّل الصوت من مدخالت  HDMIإىل ٍّ
كل من
خمرج  HDMIومكربات الصوت اخلاصة بالوحدة.

2
التوصيل

قم بتوصيل مقبس ( HDMI OUTخمرج  )HDMIيف مكونك
بمقبس ( HDMI INمدخل  HDMI) 1أو  2يف هذه الوحدة.
ثم حدد اخليار [] ]HDMI IN 1/2مدخل  [HDMI 1/2بالضغط
عىل ( FUNCTIONراديو وإدخال).
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التوصيل

التوصيل بشبكتك املنزلية

اخلدمة عريضة
النطاق

هذا املشغل يمكن توصيله بشبكة اتصال حميل ( )LANعرب منفذ LAN
املوجود يف اللوحة اخللفية.
وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق ،سوف يمكنك
الوصول إىل خدمات ،مثل حتديثات الربامج ،وتفاعلية ،BD-LIVE
واخلدمات املتاحة عىل اإلنرتنت.

التوصيل

2

اتصال الشبكة السلكية

موجه

نظرا ألن األجهزة املتصلة
يوفر استخدام الشبكة السلكية األداء األمثلً ،
تتصل مبارش ًة بالشبكة ،وال ختضع لتداخل تردد الراديو.

ُيرجى الرجوع إىل الوثائق اخلاصة بجهاز شبكتك لالطالع عىل املزيد من
التعليامت.

قم بتوصيل منفذ  LANيف املشغِّل باملنفذ املقابل يف املودم أو املوجه
لديك باستخدام كابل  LANأو  Ethernetمتوفر جتار ًيا.

خوادم  DLNAاملعتمدة

,مالحظة

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

y yحيث أنه يوجد هتيئات توصيل متنوعة ،رجاء أتباع خصائص
ناقل االتصاالت اخلاص بك أو مقدم خدمة شبكة االنرتنت.
y yإذا أردت الدخول عىل حمتوى من حمتويات خوادم ،DLAN
جيب توصيل هذا املشغل بنفس الشبكة املحلية مع تلك
اخلوادم باستخدام موجه.
y yلضبط جهاز الكمبيوتر الشخيص اخلاص بك كخادم
 ،DLNAقم بتثبيت برنامج ""Nero MediaHome 4
عىل جهاز الكمبيوتر الشخيص اخلاص بك( .راجع صفحة
)39

اجلزء اخللفي من الوحدة

التوصيل

إعداد الشبكة السلكية

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

21

اإلعداد املتقدم

إذا كنت ترغب يف ضبط إعدادات الشبكة يدو ًيا ،استخدم W/S
لتحديد [اإلعداد املتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط عىل زر
اإلدخال ).ENTER (b

 .1استخدم  W/Sلتحديد [سلكي] واضغط عىل زر اإلدخال
).ENTER (b

التجهيز

2

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

التوصيل

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

	.2استخدم  W/S/A/Dلتحديد وضع بروتوكول اإلنرتنت
فيام بني [ديناميكي] و[ثابت].
ويف الوضع العادي ،قم بتحديد [ديناميكي] لتعيني عنوان
بروتوكول إنرتنت تلقائ ًيا.

 .2اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط عىل زر اإلدخال
) ENTER (bعند متييز زر البدء [البداية]

,مالحظة

سيتم توصيل الشبكة تلقائ ًيا بالوحدة.

إذا مل يكن هناك ملقم  DHCPعىل الشبكة وكنت ترغب يف
ضبط عنوان بروتوكول اإلنرتنت يدو ًيا ،اخرت [ثابت] ثم اضبط
[عنوان  ]IPو[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم ]DNS
باستخدام  W/S/A/Dواألزرار الرقمية .إذا أخطأت
عند إدخال رقم ما ،اضغط عىل  CLEARملسح اجلزء املميز.

 .3قم بتحديد [التايل] واضغط عىل زر اإلدخال )ENTER (b
لتطبيق إعدادات الشبكة.
يتم عرض حالة اتصال الشبكة عىل الشاشة.

 .4اضغط عىل زر اإلدخال ) ENTER (bمع متييز[ ]OKإلهناء
إعدادات الشبكة السلكية.
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التوصيل

اتصال الشبكة الالسلكية

هناك خيار اتصال آخر يتمثل يف استخدام ( Access Pointنقطة
اتصال) أو موجه السلكي .وقد خيتلف تكوين الشبكة وطريقة االتصال
باختالف اجلهاز ا ُملستخدم وبيئة الشبكة.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة الالسلكية ،سوف حتتاج إىل التايل:

 -توصيل اإلنرتنت عريض النطاق بالشبكة املنزلية الالسلكية.- -اضبط نقطة الدخول أو املوجه الالسلكي.

- -الحظ  SSIDورمز احلامية اخلاص بالشبكة.

2
التوصيل

االتصال الالسلكي

	.1قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] يف قائمة [إعداد] ثم اضغط عىل
).ENTER (b
 .2اقرأ إجراءات إعداد الشبكة ثم اضغط عىل زر اإلدخال
) ENTER (bمع متييز [البداية].

خوادم  DLNAاملعتمدة
نقطة وصول أو موجه
السلكي

اخلدمة عريضة
النطاق

إذا مل تكن الشبكة السلكية موصلة بالوحدة ،سيتم عرض مجيع
الشبكات املتاحة عىل الشاشة.

 .3استخدم  W/Sلتحديد  SSIDاخلاص بالشبكة الالسلكية
املرغوبة واضغط عىل زر اإلدخال ).ENTER (b

ُيرجى الرجوع إىل تعليامت اإلعداد املوفرة مع نقطة الوصول أو املوجه
الالسلكي لديك للحصول عىل خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات
الشبكة.

للحصول عىل أفضل أداء ،دائماً ما يكون االتصال السلكي املبارش من
هذا املشغِّل إىل موجه الشبكة املحلية أو مودم الكابل DSL/هو اخليار
األمثل.
إذا اخرتت استخدام اخليار الالسلكي ،الحظ أن األداء أحيانًا ما يتأثر
باألجهزة اإللكرتونية األخرى املوجودة يف املنزل.

إعداد الشبكة الالسلكية

بالنسبة التصال الشبكة الالسلكية ،حيتاج املشغل إىل اإلعداد بالنسبة
التصاالت الشبكة .يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد] .اضبط
إعداد [شبكة] عىل النحو التايل .جيب إعداد نقطة الدخول أو املوجه
الالسلكي قبل توصيل املشغل بالشبكة.

إذا كان لديك نظام أمان عىل نقطة الوصول اخلاصة بك ،فأنت
بحاجة إىل إدخال رمز األمان حسب احلاجة.

,مالحظة
إذا استخدمت حروف أخرى بخالف األبجدية أو أرقام اللغة
اإلنجليزية السم  SSIDاخلاص بنقطة الوصول أو جهاز التوجيه
الالسلكي ،فقد يتم عرضه بشكل خمتلف.

التوصيل

23

اإلعداد املتقدم

إذا كنت ترغب يف ضبط إعدادات الشبكة يدو ًيا ،استخدم W/S
لتحديد [اإلعداد املتقدم] داخل قائمة [ضبط الشبكة] ثم اضغط
عىل زر اإلدخال ).ENTER (b

 .1استخدم  W/Sلتحديد [السلكي] واضغط عىل زر اإلدخال
).ENTER (b

,مالحظة

y yنقطة الدخول هي جهاز يسمح لك باالتصال بالشبكة املحلية
اخلاصة بك السلك ًيا.
	.4استخدم  W/S/A/Dلتحديد وضع بروتوكول اإلنرتنت
فيام بني [ديناميكي] و[ثابت].
ويف الوضع العادي ،قم بتحديد [ديناميكي] لتعيني عنوان
بروتوكول إنرتنت تلقائ ًيا.

,مالحظة

إذا مل يكن هناك ملقم  DHCPعىل الشبكة وكنت ترغب يف
ضبط عنوان بروتوكول اإلنرتنت يدو ًيا ،اخرت [ثابت] ثم اضبط
[عنوان  ]IPو[قناع شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم ]DNS
باستخدام  W/S/A/Dواألزرار الرقمية .إذا أخطأت
عند إدخال رقم ما ،اضغط عىل  CLEARملسح اجلزء املميز.
 .5قم بتحديد [التايل] واضغط عىل زر اإلدخال )ENTER (b
لتطبيق إعدادات الشبكة.

التوصيل

y yحيتوي وضع محاية  WEPبشكل عام عىل  4مفاتيح متاحة يف
إعداد نقطة الدخول أو املوجه الالسلكي .إذا كانت نقطة
الدخول أو املوجه اخلاص بك تستخدم نظام محاية ،WEP
أدخل رمز احلامية للمفتاح "رقم  "1للتوصيل عىل الشبكة
املحلية اخلاصة بك.

2

[قائمة  - ]APيقوم بالبحث عن نقاط الوصول املتاحة أو
املوجهات الالسلكية داخل النطاق ويقوم بعرضهم عىل شكل
قائمة.

[اسم الشبكة ( – ])SSIDربام ال تقوم نقطة الوصول بعرض اسم
الشبكة اخلاص هبا ( .)SSIDافحص إعدادات نقطة الوصول من
خالل الكمبيوتر وإما أن تضبط نقطة الوصول لكي تعرض
 ،SSIDأو أن تقم بإدخال اسم الشبكة يدو ًيا يف [اسم الشبكة
(.])SSID
[ – ]PBCإذا كانت نقطة الوصول أو املوجه الالسلكي يدعم
طريقة التكوين املستند إىل زر الضغط [ ،]PBCفقم بتحديد اخليار
واضغط عىل زر الضغط  Push Buttonاملوجود يف نقطة
الوصول ملدة  120ثانية .لست بحاجة ألن تعرف اسم الشبكة
( )SSIDورمز األمان اخلاص بنقطة الوصول.

[ – ]PINإذا كانت نقطة الوصول تدعم طريقة التكوين املستند
إىل رمز  PINواملعتمد عىل إعداد الشبكة الالسلكية املحمية
( ،)WPSفقم بتحديد هذا اخليار والحظ رقم الرمز عىل الشاشة.
ثم أدخل رقم  PINيف قائمة إعدادات نقطة الوصول لبدء
االتصالُ .يرجى الرجوع إىل وثائق جهاز الشبكة اخلاص بك.
 .2اتبع التعليامت اخلاصة بكل طريقة اتصال معروضة عىل الشاشة.

,مالحظة

الستخدام االتصال بشبكات  PBCو ،PINجيب ضبط وضع
احلامية اخلاصة بنقطة الوصول اخلاصة بك عىل الوضع OPEN
(مفتوح) أو .AES
يتم عرض حالة اتصال الشبكة عىل الشاشة.

 .6اخرت [إغالق] واضغط عىل إدخال ) ENTER (bالستكامل
اتصال الشبكة.

24

التوصيل

مالحظات حول اتصال الشبكة

y yالعديد من مشكالت اتصال الشبكة خالل اإلعداد غال ًبا ما يمكن
إصالحها عن طريق إعادة ضبط املوجه أو املودم .وبعد توصيل
املشغل بالشبكة املنزلية ،قم عىل الفور بإيقاف تشغيل الطاقة و/أو
فصل كابل الطاقة ملودم موجه أو كابل شبكة االتصال املنزلية .بعدئذ
قم بتشغيل الطاقة و/أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.

التوصيل

2

y yوحسب موفر خدمة اإلنرتنت ( ،)ISPيمكن أن يكون عدد األجهزة
التي يمكنها استقبال خدمة اإلنرتنت حمدو ًدا برشوط اخلدمة املطبقة.
للمزيد من التفاصيل ،اتصل بموفر خدمة اإلنرتنت اخلاص بك.
y yال تتحمل رشكتنا املسؤولية عن أي أعطال للمشغل و/أو ميزة
االتصال باإلنرتنت تنتج عن أخطاء/أعطال االتصال املصاحبة
لإلتصال باإلنرتنت عريض النطاق اخلاص بك أو باألجهزة املتصلة
األخرى.
y yميزات أسطوانات  BD-ROMاملتاحة من خالل ميزة االتصال
باإلنرتنت مل يتم إنشاءها أو توفريها عن طريق رشكتنا ،وال تتحمل
الرشكة املسؤولية عن عملها أو عن االستمرارية يف توفريها .بعض
املواد ذات الصلة باألسطوانة املتاحة عن طريق االتصال باإلنرتنت
قد ال تكون متوائمة مع هذا املشغل .إذا كانت لديك أي أسئلة عن
مثل هذا املحتوى ،يرجى االتصال بمنتج األسطوانة.

y yبعض حمتويات اإلنرتنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكرب للنطاق.

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

y yوأي رسوم يفرضها موفر خدمة اإلنرتنت تشمل ،عىل سبيل املثال ال
احلرص ،مصاريف االتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
y yجيب وجود منفذ شبكة اتصال حملية  Base-T 10أو 100
 Base-TXلالتصال السلكي هلذا املشغل .وإذا كانت خدمة
اإلنرتنت اخلاصة بك ال تسمح هبذا االتصال ،لن يمكنك االتصال
باملشغل.
y yجيب أن تستخدم موجه الستخدام خدمة .xDSL

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

y yتعمل الشبكة الالسلكية عىل ترددات السلكية  2.4جيجا هرتز
أيضا عن طريق األجهزة املنزلية األخرى مثل اهلاتف
تُستخدم ً
الالسلكي وأجهزة ® Bluetoothوفرن امليكروويف ،ويمكن أن
تتأثر بسبب التداخل معها.

y yأوقف تشغيل مجيع أجهزة الشبكة غري املستخدمة يف الشبكة املنزلية
املحلية اخلاصة بك .بعض األجهزة قد تولد حركة الشبكة.

y yضع املشغل عىل أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل
مستوى لإلرسال.
y yويف بعض احلاالت فإن وضع نقطة الدخول أو املوجه الالسلكي
أعىل من األرض بمسافة ( 0.45م) عىل األقل يمكن أن يحُ سن من
االستقبال.
y yقم بتقريب املشغل من نقطة الدخول قدر اإلمكان أو أعد توجيهه
بحيث ال يوجد أي حائل بينه وبني نقطة الدخول.

y yتتوقف جودة االستقبال الالسلكي عىل العديد من العوامل مثل نوع
نقطة الدخول واملسافة الفاصلة بني املشغل ونقطة الدخول ومكان
املشغل.
y yاضبط نقطة الدخول أو املوجه الالسلكي اخلاص بك عىل وضع
البنية األساسية .الوضع التلقائي غري مدعوم.

إعداد النظام

اإلعداد األويل
يظهر معالج اإلعداد األويل عىل الشاشة عند تشغيل الوحدة للمرة
األوىل .قم بضبط لغة الشاشة وإعدادات الشبكة يف معالج اإلعداد
األويل.
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	.5استخدم  W/S/A/Dلتحديد وضع بروتوكول اإلنرتنت
فيام بني [ديناميكي] و[ثابت].
ويف الوضع العادي ،قم بتحديد [ديناميكي] لتعيني عنوان
بروتوكول إنرتنت تلقائ ًيا.

 .1اضغط عىل زر التشغيل ).1 (POWER
يظهر معالج اإلعداد األويل عىل الشاشة.

 .2استخدم  W/S/A/Dلتحديد لغة الشاشة واضغط عىل زر
اإلدخال ).ENTER (b
 .6قم بتحديد [التايل] واضغط عىل زر اإلدخال )ENTER (b
لتطبيق إعدادات الشبكة.

إعداد النظام

3
 .3قم بقراءة وحتضري ضبط إعدادات الشبكة واضغط عىل زر اإلدخال
) ENTER (bمع متييز زر البدء [البداية].
يتم عرض حالة اتصال الشبكة عىل الشاشة.

وملزيد من التفاصيل عن إعدادات الشبكة ،يرجى الرجوع إىل
"التوصيل بشبكتك املنزلية" يف صفحة .20

 .7قدم بتحديد زر [التايل] واضغط عىل زر اإلدخال ENTER
).(b
إذا تم توصيل الشبكة السلكية ،سوف تنتهي إعدادات اتصال
الشبكة تلقائ ًيا.

 .4تُعرض كل الشبكات املتاحة عىل الشاشة .استخدم W/S
لتحديد [شبكة سلكية] أو SSIDاخلاص بالشبكة الالسلكية
املرغوبة واضغط زر اإلدخال ).ENTER (b

قم بقراءة وضبط إعدادات السامعة الالسلكية.

 .8قدم بتحديد زر [التايل] واضغط عىل زر اإلدخال ENTER
).(b
إذا كان لديك نظام أمان عىل نقطة الوصول اخلاصة بك ،فأنت
بحاجة إىل إدخال رمز األمان حسب احلاجة.
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إعداد النظام

 .9اضغط عىل زر اإلدخال ) ENTER (bللتأكد من إشارات نغمة
اختبار السامعات.

اإلعدادات
ضبط إعدادات اإلعداد

يمكنك تغيري إعدادات املشغل يف قائمة [إعدادات].

 .1اضغط عىل .) ( HOME
بعد التأكد من إشارة نغمة االختبار ،قم بالضغط عىل زر اإلدخال
) ENTER (bيف حني يتم متييز زر [إيقاف].
قدم بتحديد زر [التايل] واضغط عىل زر اإلدخال ENTER
).(b

إعداد النظام

3

 .10يمكنك االستامع إىل صوت التلفزيون عرب سامعات هذه الوحدة
تلقائي ًا عند تشغيل التلفزيون .جيب توصيل التلفزيون وهذه
الوحدة بكبل برصي.

اضغط على  Wلالنتقال واضغط على  A/Dلتحديد [تشغيل]
أو [إيقاف].

 .11قم بفحص اإلعدادات التي تم ضبطها يف اخلطوات السابقة.

اضغط عىل زر اإلدخال ) ENTER (bمع متييز زر اإلهناء
[إهناء] إلهناء إعدادات اإلعداد األويل .إذا ما كان هناك أية
إعدادات ترغب يف تغيريها ،استخدم  W/S/A/Dلتحديد
واضغط عىل زر اإلدخال ).ENTER (b

 .2استخدم  A/Dالختيار [إعدادات] واضغط عىل ENTER
) .(bتظهر قائمة اإلعداد [إعدادات].

 .3استخدم  W/Sلتحديد خيار اإلعداد األول ،ثم اضغط عىل
 Dلالنتقال إىل املستوى الثاين.

 .4استخدم  W/Sلتحديد خيار إعداد ثاين ،ثم اضغط عىل
) ENTER (bلالنتقال إىل املستوى الثالث.

 .5استخدم  W/Sالختيار اإلعداد املطلوب ،واضغط عىل
) ENTER (bللتأكيد عىل اختيارك.

إعداد النظام

إعداد التوصيل

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

حالة التوصيل

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

توصيل BD-LIVE

يمكنك احلد من الدخول إىل اإلنرتنت عند استخدام خواص
.BD-Live
[مسموح]

يشري إىل أن الدخول إىل اإلنرتنت مسموح به لكافة حمتويات
.BD-Live

[مسموح جزئ ًيا]
يشري إىل أن الدخول إىل اإلنرتنت مسموح به فقط ملحتوى
 BD-Liveالذي يتمتع بشهادات ملكية حمتوى .الدخول إىل
اإلنرتنت ووظائف  AACSأون الين حمظورة جلميع حمتوى
 BD-Liveبدون شهادة.
[ممنوع]

الدخول إىل اإلنرتنت حمظور جلميع حمتويات .BD-Live

ضبط اخلدمة الذكية
[إعداد البلد]

حدد املنطقة اخلاصة بك لعرض خدمة حمتوى اإلنرتنت الذي
يناسبك.
[بدء التشغيل]

حسب املنطقة ،قد ال تتوفر وظيفة [بدء التشغيل].

اسم اجلهاز

ُيمكنك إدخال اسم الشبكة باستخدام لوحة املفاتيح الظاهرية.سيتم
تعريف هذا املشغل باالسم الذي تُدخله عىل الشبكة املنزلية اخلاصة بك.

Wi-Fi Direct

هذا املشغل معتمد لتشغيل تقنية ™Wi-Fi Direct. Wi-Fi
 Directهي التقنية التي تستخدمها األجهزة لالتصال ببعضها البعض
دون االتصال بنقطة وصول أو جهاز توجيه .اضغط عىل ENTER
) (bلعرض قائمة  .Wi-Fi Directارجع إىل الصفحة  50لتوصيل
اجلهاز.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه اخلاصية بالتحكم يف تشغيل الوسائط من عىل خادم
وسائط  DLNAعرب هاتف ذكي معتمد عىل  .DLNAيتمتع غالبية
اهلواتف الذكية املعتمدة عىل  DLNAبخاصية التحكم يف تشغيل
الوسائط عىل الشبكة املنزلية .اضبط هذا اخليار عىل وضع [تشغيل] لكي
تسمح هلاتفك الذكي بالتحكم يف هذه الوحدة .راجع التعليامت اخلاصة
هباتفك الذكي املعتمد عىل  DLNAأو بالتطبيق للحصول عىل
معلومات مفصلة.

,مالحظة
y yجيب توصيل هذه الوحدة واهلاتف الذكي املعتمد عىل
 DLNAبنفس الشبكة.

y yالستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي
معتمد عىل  ،DLNAاضغط عىل زر الرئيسية ) ( HOME
لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل هبذه الوحدة.
y yأثناء التحكم يف الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]،
قد ال يعمل جهاز التحكم عن بعد.

y yتنسيقات امللفات املتاحة الواردة يف صفحة  68ال تكون
مدعومة دائام يف وضع [تشغيل الشبكة].

3
إعداد النظام

قائمة [شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] الستخدام حتديث الربامج ،وميزات
 ،BD-Liveوخدمات املحتوى عىل اإلنرتنت.
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إعداد النظام

قائمة [عرض]
معدل بعد TV

حدد خيار نسبة الطول إىل العرض يف التليفزيون وف ًقا لنوع تليفزيونك.
[صندوق الرسائل ]4:3
اخرت عندما توصل جهاز تليفزيون قيايس  .4:3يعرض صور ًا
مرسحية مع رشائط داكنة أعىل الصورة وأسفلها.

[مسح شامل ]4:3
اخرت عندما توصل جهاز تليفزيون قيايس  .4:3يعرض صور ًا
مقطوعة لتمأل شاشتك .كال جانبي الصورة مقطوعان.
][16:9 Original

إعداد النظام

3

إخرت متى يتم توصيل تليفزيون بعرض  .16:9الصورة التي
بمقاس  4:3يتم عرضها بنسبة عرض إىل ارتفاع  4:3أصلية ،مع
ظهور أعمدة سوداء عىل اجلانب األيرس واأليمن.
[كامل ]16:9

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

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

دقة

يضبط دقة خرج عرض إشارة فيديو .HDMI
ارجع إىل صفحة  16ملزيد من التفاصيل عن ضبط االستبانة.
[تلقائي]

إذا كان قابس خمرج  HDMIمتصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض
معلومات ( ،)EDIDيتم اختيار أفضل دقة تتناسب مع جهاز
التليفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.
[]1080p

خيرج 1080خط ًا من الفيديو املستمر.

[]1080i

خيرج 1080خط ًا من فيديو متشابك.

[]720p

خيرج  720خط ًا من الفيديو املستمر.

[]576p

خيرج  576خط ًا من فيديو متشابك.

Ultra HD Upscaling

تسمح هذه اخلاصية للوحدة برتقية دقة الفيديو األصيل إىل دقة Ultra
 HDواإلخراج عرب وصلة .HDMI
[تلقائي]

إذا قمت بتوصيل شاشة قادرة عىل عرض دقة ،Ultra HD
سوف خترج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD
تلقائي ًا.
[إيقاف]

وسوف توقف هذه الوحدة خاصية زيادة الدقة.

,مالحظة

y yسوف خترج هذه الوحدة إشارات الفيديو بدقة Ultra HD
عندما تقوم بتشغيل قرص  BD-ROMبتنسيق  24هرتز؟
y yقد تتم مقاطعة عرض الصور املشغلة بشكل مؤقت عند تغري
الدقة.

إعداد النظام

,مالحظة

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

y yعند ضبط[ 1080pوضع العرض] عىل [ ،]24 Hzومل يكن
التلفزيون لديك متواف ًقا مع 1080p/24 Hz (1080
بكسل 24/هرتز) ،فسيصبح تردد اإلطار الفعيل ملخرج
الفيديو  50 Hzهرتز ملطابقة تنسيق مصدر الفيديو.

إعداد لون HDMI

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

اخرت هذا االختيار عند االتصال بجهاز عرض .HDMI

[]RGB

اخرت هذا االختيار عند االتصال بجهاز عرض .DVI

وضع 3D

اخرت نوع وضع املخرجات لتشغيل أقراص  Blu-rayثالثية األبعاد.
[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص  Blu-rayثالثي األبعاد كوضع
ثنائي األبعاد مثل تشغيل قرص .BD-ROM
[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص  Blu-rayثالثي األبعاد كوضع
ثالثي األبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فقاعة الدليل يف القائمة
الرئيسية .اضبط هذا اخليار عىل[تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [لغة]
قائمة العرض

إخرت لغة لقائمة [اإلعداد] وللعرض عىل الشاشة.

قائمة القرص  /صوت القرص  /ترمجة القرص

اخرت اللغة التي تفضلها ملسار الصوت (صوت القرص) والرتمجة وقائمة
القرص.
[أصيل]

يشري إىل اللغة األصلية التي سجل هبا القرص.

[آخرى]

اضغط ) ENTER (bالختيار لغة أخرى .استخدم مفاتيح
األرقام ثم اضغط ) ENTER (bإلدخال العدد املكون من 4
أرقام طبق ًا لقائمة شفرة اللغة يف الصفحة .73
[إيقاف] (ترمجة األسطوانة فقط)

إغالق الرتمجة.

,مالحظة
قد ال يعمل إعداد اللغة اخلاص بك حسب األسطوانة.

3
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 1080pوضع العرض

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

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

,مالحظة

وحيث أن العديد من العوامل تؤثر عىل نوع خمرجات الصوت،
انظر "مواصفات خمرجات الصوت" يف صفحة  71للمزيد من
التفاصيل.

املخرجات الرقمية
[سرتيو  HDMI) [PCMفقط)

إعداد النظام

3

اخرت إذا كنت توصل  HDMI OUTأو خمرج الصوت الرقمي
بجهاز به جهاز اسرتيو رقمي بقناتني لفك الشفرة.
[قناة متعددة  HDMI) [PCMفقط)

اخرت إذا كنت توصل خمرج  HDMI OUTأو خمرج الصوت
الرقمي إىل جهاز به جهاز فك شفرة .DTS
[إعادة ترميز )HDMI، OPTICAL) [DTS

اخرته إذا وصلت خمرج  HDMI OUTبجهاز  DTSلفك
الشفرة.

[تيار البتات] )(HDMI، OPTICAL

إخرت إذا قمت بتوصيل مقبس  HDMI OUTاخلاص هبذه
الوحدة بجهاز مزود بوحدة فك ترميز  LPCMوDolby
 Digitalو Dolby Digital Plusو Dolby TrueHDو
 DTSو.DTS-HD

,مالحظة

y yعند ضبط خيار [املخرجات الرقمية] ،فإن الصوت يمكن أن
خيرج كاسرتيو  PCMإذا كانت بيانات  PCMمتعددة
القنوات مل يتم اكتشافها من جهاز  HDMIوبه .EDID

y yيف ضبط اخليار [املخرجات الرقمية] عىل [إعادة ترميز
 ،]DTSيتم إخراج صوت إعادة ترميز  DTSبالنسبة
ألسطوانات  BD-ROMمع الصوت الثانوي ويتم إخراج
الصوت األصيل بالنسبة لألسطوانات األخرى (مثل [تيار
البتات]).
y yهذه اإلعدادات غري متاحة مع إشارة الدخل من جهاز
خارجي.

( DRCالتحكم يف النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة باالستامع إىل أحد األفالم عىل مستوى صوت
أقل بدون فقد وضوح الصوت.
[إيقاف]

إليقاف تشغيل هذه الوظيفة.
[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي ملخرجات صوت Dolby Digital
أو  Dolby Digital Plusأو .Dolby TrueHD

[تلقائي]

يتحدد النطاق الديناميكي ملخرجات صوت Dolby TrueHD
ذات ًيا .ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital
و Dolby Digital Plusكام هو احلال بالنسبة لوضع التشغيل
[تشغيل].

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

إعداد النظام

توصيل مكربات الصوت الالسلكية

تم ضبط ا ُملعرف عندما صنعت هذه الوحدة.
ينبغي أن يتم ضبط املعرف مرة أخرى إذا حدث أي تداخل أو تم
استخدام وحدة السلكية جديدة.
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تزامن HD AV

تأخريا بني الصورة والصوت.
يواجه أحيانًا الفيديو الرقمي
ً
يف حالة حدوث هذه املشكلة ،يمكنك معاجلتها بضبط التأخري عىل
الصوت حتى "ينتظر" وصول الصورة .تُسمى هذا العملية بمزامنة HD
( AVحمرك األقراص الثابتة والفيديو التناظري).
"
استخدم  W Sللتمرير ألعىل وألسفل خالل مقدار التأخري ،الذي
يمكنه ضبط يف أي يشء بني  0و 300ميل ثانية.

ضبط السامعات

ضبط السامعات

عند تشغيل وظيفة مستوى الصوت التقائي ،تقوم الوحدة تلقائي ًا بضبط
مستوى الصوت اخلارج بحيث يتم خفضه وزيادته إذا كان الصوت
مرتفعا للغاية أو منخفضا للغاية .ومن ثم يمكنك االستمتاع بالصوت
عند مستوى مقبول بحيث ال يكون مرتفعا للغاية أو منخفضا للغاية.

الكاريوكي الفرعي

عند انتهاء فصل/عنوان بالكامل ،تعرض هذه الوظيفة الدرجة عىل
الشاشة مع صوت تشجيع مجهور.
[السامعات]

حدد مكرب الصوت الذي ترغب يف ضبطه.

[حجم الصوت]

حدد مكرب الصوت الذي ترغب يف ضبطه.

[املسافة]

اضبط املسافة بني كل مكرب صوت وموضع االستامع.

[فحص /إيقاف نغمة]

ستصدر مكربات الصوت نغمة اختبار.

[]OK

يؤكد عىل الضبط.

[تشغيل]

عند االنتهاء من الغناء فسوف يتم عرض الدرجة عىل الشاشة.
[إيقاف]

ال يتم عرض تشجيع اجلمهور والدرجة عىل الشاشة.

,مالحظة

y yعند مشاهدة األفالم ،أوقف تشغيل الكاريوكي الفرعي يف
قائمة ( SETUPاإلعداد) أو استمتع هبا دون احلاجة إىل
توصيل امليكروفون يف حالة عرض احلدة أو الدرجة خال
y yوظيفة الكاريوكي الفرعي ال تكون متاحة إال عند توصيل
ميكروفون.
y yيتم تطبيق صوت البوق والنتيجة للتشغيل يف وضع
 BD-ROMو  DVD-titleفقط.

3
إعداد النظام

للحصول عىل أفضل صوت ممكن ،استخدم شاشة إعداد مكرب الصوت
لتحديد مستوى صوت مكربات الصوت التي قمت بتوصيلها ومسافة
بعدها عن موضع االستامع اخلاص بك .استخدم االختبار لضبط
مستوى صوت مكربات الصوت عىل نفس املستوى.
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قائمة [تأمني]

إعدادات [تأمني] تؤثر عىل تشغيل  BD-ROMو DVDفقط.

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

كلمة املرور

قرص  Blu-rayتصنيف

قم بتعيني حد عمر لتشغيل  .BD-ROMاستخدم األزرار الرقمية
إلدخال حد عمر لعرض .BD-ROM
[]255

يمكن تشغيل مجيع .BD-ROM
[]0-254

يمنع تشغيل أي  BD-ROMبتصنيفات مقابلة مسجلة عليه.

يمكنك إنشاء كلمة املرور أو تغيريها.
[ال يشء]

إعداد النظام

3

أدخل كلمة مرور تتكون من  4رموز مرتني ،واضغط عىل
) ENTER (bإلنشاء كلمة مرور جديدة.
[تغيري]

أدخل كلمة املرور احلالية واضغط عىل ) .ENTER (bأدخل
كلمة مرور تتكون من  4رموز مرتني ،واضغط عىل ENTER
) (bإلنشاء كلمة مرور جديدة.
يف حالة نسيان كلمة املرور

,مالحظة

لن يتم تطبيق [قرص  Blu-rayتصنيف ] سوى عىل قرص
 Blu-rayالذي حيتوي عىل ميزة Advanced Rating
( Controlالتحكم املتقدم يف التصنيف).

كود

أدخل رمز املنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص
الفيديو  DVDطبق ًا للقائمة املوجودة عىل صفحة .72

يف حالة نسيان كلمة املرور ،يمكنك مسحها باتباع اخلطوات التالية:

قائمة [آخرى]

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

املؤرش

 .1أزح أي قرص يكون داخل اجلهاز.

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

,مالحظة

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

 DVDتصنيف

يعرتض تشغيل أسطوانات  DVDاملصنفة وف ًقا ملحتواها( .ليست مجيع
األسطوانات مصنفة).
[ 1-8تصنيف]

التصنيف األول ( )1يتضمن أشد القيود ،بينام التصنيف الثامن
( )8هو أخفها.
[إلغاء تأمني]

يف حالة اختيار [إلغاء التأمني] ،فلن تكون ميزة الرقابة األبوية
نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

تعيني رسعة وحجم مؤرش ماوس .USB
[رسعة]

تعيني رسعة حترك ماوس .USB
[احلجم]

اخرت حجم مؤرش ماوس .USB

,مالحظة

تم حتسني وظيفة املؤرش لتناسب استخدام اإلنرتنت.

إعداد النظام

معلومات عن فيديو  DIVXعند الطلب :جهاز ®DivX Certified
هذا جيب تسجيله لتشغيل أفالم فيديو  DivXعند الطلب ()VOD
التي اشرتيتها .للحصول عىل رمز التسجيل اخلاص بك ،قم بتعيني قسم
فيديو  DivXعند الطلب يف قائمة إعداد اجلهازُ .يرجى زيارة املوقع
اإللكرتوين  vod.divx.comملزيد من املعلومات عن كيفية استكامل
التسجيل.
[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل اخلاص بك.

[إلغاء التسجيل]

إليقاف تنشيط املشغل اخلاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

,مالحظة

تستطيع هذه الوحدة تشغيل مجيع ملفات الفيديو التي يتم
حتميلها من  DivX(R) VODالتي حتتوي عىل كود تسجيل
هذا املشغِّل فقط.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك املشغل أقراص يف وضع التوقف ملدة مخس
دقائق .إذا قمت بتعيني هذا اخليار عىل [تشغيل] ،تتوقف الوحدة عن
التشغيل يف غضون  20دقيقة من عرض "شاشة التوقف" .اضبط هذا
اخليار عىل [إيقاف] لرتك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن
طريق املستخدم.

,مالحظة

عند تعيني وظيفة [إيقاف تشغيل تلقائي] يف قائمة اإلعدادات
ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل تلقائيا لتوفري االستهالك يف
الطاقة يف حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ومل
يتم استخدامها ملدة  25دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل
الوحدة الرئيسية إىل جهاز آخر باستخدام دخل تناظري.

توصيل صوت التلفزيون

يمكنك االستامع إىل صوت التلفزيون عرب سامعات هذه الوحدة تلقائي ًا
عند تشغيل التلفزيون .جيب توصيل التلفزيون وهذه الوحدة بكبل
برصي.

اضغط على  Wلالنتقال واضغط على  A/Dلتحديد [تشغيل] أو
[إيقاف].
حدد [التالي] واضغط على ).ENTER (b

بدء
[ضبط املصنع]

يمكنك إعادة ضبط املشغل عىل إعدادات املصنع األصلية.

[خازنة  Blu-rayخالية]

يبدأ يف متهيد املحتويات  BD-Liveمن مساحة التخزين املوصلة
عرب منفذ .USB

,مالحظة
إذا قمت بإعادة ضبط املشغِّل عىل إعدادات ضبط املصنع األصلية
اخلاص به باستخدام خيار [ ،ضبط املصنع] ،جيب عليك أن تقوم
بضبط كل التنشيط اخلاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات
الشبكة مرة أخرى.

الربامج
[معلومات]

يعرض نسخة الربامج احلالية.

[حتديث]

يمكنك حتديث الربامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم حتديث
الربامج مبارشة (أنظر صفحة .)66

SIMPLINK / ARC

 -تسمح وظيفة  SIMPLINKبالتحكم يف هذه الوحدة باستخدامجهاز التحكم عن بعد اخلاص بتلفزيون .LG
 -تسمح وظيفة  ARCللتلفزيون الذي يدعم توصيل HDMIبإرسال الدفق الصويت إىل  HDMI OUTاخلاص هبذا املشغل.
عي هذا اخليار عىل الوضع [تشغيل] لتفعيل وظيفة
نّ
[( .]SIMPLINK / ARCالصفحة )16

3
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DivX® VOD

حول فيديو ® DivX Certifiedهو 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
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( Sound Effectاملؤثر الصويت)

ضبط [ EQاملستخدم]

يمكنك حتديد وضع صوت مناسب .اضغط عىل SOUND
( EFFECTاملؤثر الصويت) بشكل متكرر إىل أن يظهر الوضع
املطلوب عىل شاشة اللوحة األمامية أو شاشة التلفزيون.
قد ختتلف العنارص املعروضة للمعادل استنا ًدا إىل املصادر واملؤثرات
الصوتية.

[طبيعي بلس] :يمكنك االستمتاع باالستامع إىل مؤثر الصوت الطبيعي
نفس اليشء مثل قناة .9.1
[ :]Naturalيمكنك االستمتاع باالستامع إىل صوت مريح وطبيعي.
[ :]Bypassيتم تشغيل الربنامج ذي اإلشارات الصوتية متعددة
القنوات واملحيطة حسب طريقة تسجيله.

[باس بالست] :قم بتعزيز مؤثر اجلهري الصوت من مكرب الصوت
ومضخم الصوت األماميني عىل اجلانبني األيمن واأليرس.

واضحا ،مما يؤدي إىل
[صوت واضح] :جيعل هذا الوضع الصوت يبدو
ً
حتسني جودة الصوت.

التشغيل
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[ :]Gameيمكنك االستمتاع باالستامع إىل املزيد من الصوت
الظاهري أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

[نايت] :قد يكون هذا مفيدً ا عند رغبتك يف مشاهدة أفالم بمستويات
صوت منخفضة يف وقت متأخر من الليل.

[ :]Up Scalerعند االستامع إىل ملفات  MP3أو ملفات موسيقى
أخرى مضغوطة ،يمكنك حتسني الصوت .ال يتوفر هذا الوضع إال
ملصدرين للقنوات.

[شدة الصوت] :يعمل عىل حتسني الصوت الثالثي واجلهري.

[ EQاملستخدم] :يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض
مستوى تردد معني.

 .1استخدم  W/Sلتحديد الرتدد املطلوب.

 .2استخدم  A/Dلتحديد املستوى املطلوب.

حدد اخليار [إلغاء] ،ثم اضغط عىل ) ENTER (bإللغاء الضبط.
حدد اخليار [اعادة ضبط] ،ثم اضغط عىل ) ENTER (bإلعادة
ضبط مجيع عمليات الضبط.

تأثري الصوت ثالثي األبعاد
تقدم خاصية الصوت ثالثي األبعاد الصوت ليس فقط لألمام أو
للخلف ولكن أيضا لألعىل ،مما خيلق نطاق أعرض يمكنك فيه
االستمتاع بصوت سينامئي حميط .يمكنك حتديد وضع صوت مناسب.
اضغط عىل ( SOUND EFFECTاملؤثر الصويت) بشكل متكرر إىل
أن يظهر الوضع املطلوب عىل شاشة اللوحة األمامية أو شاشة
التلفزيون.
[ 3Dفيلم] :يقدم هذا الوضع صوت حميط مذهل ،مما يضفي شعور
وكأنك يف املرسح وأنت يف منزلك.

[ 3Dموسيقى] :يقدم هذا الوضع صوت حميط مذهل ،مما يضفي شعور
وكأنك يف قاعة عزف املوسيقى وأنت يف منزلك.

التشغيل

استخدام القائمة [املنزل]

تظهر القائمة الرئيسية عندما تضغط عىل  .) ( HOMEاستخدم
 W/S/A/Dلتحديد فئة واضغط عىل ).ENTER (b
6 7 8
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3

2

1

استخدام خاصية املشاركة الذكية

يمكنك تشغيل حمتويات الفيديو والصور والصوت عىل الوحدة من
خالل إدخال األسطوانة أو توصيل جهاز  USBأو استخدام شبكة
منزلية (.)DLNA
 .1اضغط عىل  ) ( HOMEلعرض القائمة الرئيسية.

 .2حدد [ ،]Smart Shareواضغط عىل ).ENTER (b
2

,مالحظة
وحسب املنطقة ،فقد ال تتوفر خدمة []LG Smart World
و[تطبيقايت] ووظيفة [بحث].
1
2
3
4
5
6
7
8

[ - ]Smart Shareيقوم بعرض قائمة املشاركة الذكية.
[مميزة]  -يقوم بعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتويات
املتميزة( .الصفحة )57
[ - ]LG Smart Worldيقوم بعرض عناوين تطبيقات
 LGاخلاصة بالوحدة( .الصفحة )58
[تطبيقايت]  -يقوم بعرض شاشة [تطبيقايت]( .الصفحة)59
[إدخال]  -يقوم بتغيري وضع اإلدخال.
[إعدادات]  -يقوم بضبط إعدادات النظام.
[بحث]  -يبحث عن تطبيقات  LGواملحتويات األخرى
املرغوبة.
[ - ]Sign Inيعرض قائمة تسجيل الدخول.

1

3
1
2
3

يقوم بعرض مجيع األجهزة املتصلة.
يقوم بعرض حمتويات الفيديو أو الصور أو الصوت.
يقوم بعرض امللف أو املجلد عىل اجلهاز املتصل.

4
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شاشة عرض القائمة الرئيسية
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تشغيل األجهزة املتصلة
تشغيل األسطوانات
erot

 .1قم بإدخال االسطوانة يف فتحة االسطوانات.
بالنسبة ملعظم األقراص الصوتية املضغوطة ،وأقراص
 ،BD-ROMو أقراص  ،DVD-ROMيبدأ التشغيل تلقائ ًيا.
 .2اضغط عىل  ) ( HOMEثم حدد [.]Smart Share
 .3حدد أيقونة األسطوانة.

,مالحظة

التشغيل
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y yال تتوفر وظائف التشغيل املوضحة يف هذا الدليل دائماً يف كل
امللفات والوسائط .قد يتم تقييد بعض الوظائف بنا ًء عىل
العديد من العوامل.
y yوف ًقا لعناوين  ،BD-ROMقد تكون هناك حاجة إىل
توصيل جهاز  USBللتشغيل بالشكل املالئم.
y yقد يتعذر تشغيل أسطوانات  DVD-VRيف هذا املشغل.

y yتم إعداد بعض أسطوانات  DVD-VRوتزويدها بيانات
(مسجل
CPRMباستخدام DVD RECORDER
ّ
 .)DVDال تدعم الوحدة هذه األنواع من األسطوانت.

تشغيل أسطوانات  Blu-rayثالثية األبعاد
e
يمكن هلذا املشغل تشغيل أسطوانات  Blu-rayثالثية األبعاد التي
تتضمن عرض منفصل للعني اليمنى واليرسى.
اإلعداد

لتشغيل عنوان  Blu-rayثالثي األبعاد يف وضع اسرتيوسكويب
ثالثي األبعاد ،جيب عليك أن تقوم بام ييل:
y yتأكد مما إذا كان التليفزيون اخلاص بك متوائم مع العرض
ثالثي األبعاد وحيتوي عىل إدخال (إدخاالت) .HDMI

y yارتدي نظارات ثالثية األبعاد لالستمتع بالتجربة ثالثية
األبعاد عند الرضورة
y yحتقق مما إذا كان عنوان  BD-ROMهو نفسه قرص
 Blu-rayثالثي األبعاد.

y yوصل كبل ( HDMIالنوع  Aو HDMIعايل الرسعة™ )
بني خرج  HDMIاخلاص بالوحدة ودخل  HDMIاخلاص
بالتلفزيون.
 .1اضغط عىل  ) ( HOMEوقم بتعيني اخليار [وضع  ]3Dيف
القائمة [إعدادات] عىل الوضع [تشغيل] (الصفحة .)29
 .2قم بإدخال االسطوانة يف فتحة االسطوانات.
يبدأ التشغيل تلقائ ًيا.

 .3ملزيد من التعليامت ،ارجع إىل دليل املالك للتليفزيون ثالثي األبعاد
اخلاص بك.

قد حتتاج إىل ضبط إعدادات الشاشة والرتكيز عىل إعداد التليفزيون
اخلاص بك لتأثري ثالثي األبعاد محُ سن.

<حتذير

y yيمكن أن تتسبب مشاهدة املحتوى ثالثي األبعاد لفرتة طويلة
يف اإلرهاق أو الزغللة.
y yال يوىص بمشاهدة األفالم يف الوضع ثالثي األبعاد لكبار
السن واألطفال والنساء احلوامل.

y yإذا شعرت بالصداع أو اإلرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة
املحتويات يف العرض ثالثي األبعاد ،يوىص بشدة بإيقاف
التشغيل واالسرتخاء حتى تعود إىل حالتك الطبيعية.

التشغيل

تشغيل ملف عىل جهاز تشغيل أسطوانات/
USB
yui

يمكن استخدام هذا املشغل يف تشغيل ملفات الفيديو والصوت والصور
املدرجة عىل القرص أو جهاز .USB

 .1قم بإدخال أسطوانة بيانات يف درج األسطوانات أو قم بتوصيل
جهاز .USB
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مالحظات بشأن جهاز USB

y yيدعم هذا املشغل حمرك فالش / USBحمرك أقراص ثابت خارجي
مهيئ بتنسيق  FAT32و NTFSلتشغيل ملفات (املوسيقى،
الصور ،األفالم) .وعىل الرغم من ذلك ،بالنسبة لـ  ،BD-Liveيتم
استخدام حمرك فالش  / USBحمرك أقراص ثابت خارجي HDD
مهيئ بتنسيق .FAT32
y yيمكن هلذه الوحدة دعم عدد يصل إىل  4أقسام من جهاز .USB

y yال تنزع جهاز  USBأثناء عملية التشغيل (التشغيل ،وما إىل ذلك).
y yال يتم دعم جهاز  USBالذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما
تكون متص ً
ال بجهاز الكمبيوتر.
y yجهاز  USBجهاز  USBالذي يدعم  USB1.1و.USB2.0

y yيمكن تشغيل ملفات األفالم والصوت والصور .ملزيد من التفاصيل
حول عمليات التشغيل اخلاصة بكل ملف ،يرجى الرجوع إىل
الصفحات ذات الصلة.
y yيوىص بإنشاء نسخ احتياطية للملفات ،من ًعا لفقدان أية بيانات.

 .2اضغط عىل .) ( HOME

 .3حدد [ ،]Smart Shareواضغط عىل ).ENTER (b

 .4حدد اجلهاز املتصل الذي ترغب يف الفئة.
 .5حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].

 .6حدد ملف ًا باستخدام  W/S/A/Dواضغط عىل
) d(PLAYأو ) ENTER (bلتشغيل امللف.

y yقد ال تعمل بعض من أجهزة  USBمع هذه الوحدة.
y yال يتم دعم الكامريا الرقمية واهلاتف املحمول.

y yال يمكن توصيل منفذ  USBاخلاص بالوحدة بجهاز الكمبيوتر
الشخيص ( .)PCال يمكن استخدام الوحدة كجهاز ختزين.

4
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عند توصيل جهاز  USBيف قائمة  ،HOMEيقوم املشغل بتشغيل
ملف الصوت املوجود عىل جهاز ختزين  USBتلقائ ًيا .وإذا كان جهاز
ختزين  USBحيتوي عىل عدة أنواع من امللفات ،سوف تظهر قائمة
اختيار نوع امللف.
قد يستغرق حتميل امللف بضع دقائق وف ًقا لعدد املحتويات املخزنة يف
جهاز ختزين  .USBاضغط عىل الزر ) ENTER (bمع حتديد
[ ]Cancelإليقاف التحميل.

y yإذا كنت تستخدم كبل متديد  USBأو حمور  HUB USBأو قارئة
 USBمتعددة ،فقد ال يتم التعرف عىل جهاز .USB

38
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تشغيل ملف عىل خادم شبكي
yui

يمكن هلذا املشغل عرض ملفات الفيديو ،والصوت والصور املوجودة
عىل خادم  DLANمن خالل الشبكة املنزلية اخلاصة بك.
 .1حتقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة .)20
 .2اضغط عىل .) ( HOME

 .3حدد [ ،]Smart Shareواضغط عىل ).ENTER (b

,مالحظة
y yيرد ذكر متطلبات امللف يف صفحة .68

y yيمكن عرض الصور املصغرة للملفات غري القابلة للتشغيل
لكن ال يمكن تشغيلها عىل هذا املشغل.
y yجيب أن يكون مللف الرتمجة وملف الفيديو نفس االسم
وموجودين يف نفس املجلد.

y yقد تتأثر جودة التشغيل بحالة الشبكة املنزلية اخلاصة بك.

y yقد تواجهك بعض مشاكل االتصال حسب بيئة اخلادم اخلاص
بك.

y yلضبط جهاز الكمبيوتر الشخيص اخلاص بك كخادم
 ،DLNAقم بتثبيت برنامج ""Nero MediaHome 4
عىل جهاز الكمبيوتر الشخيص اخلاص بك( .الصفحة )39
 .4حدد خادم وسائط  DLNAيف الفئة.

التشغيل
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 .5حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى].
 .6حدد ملف ًا باستخدام  W/S/A/Dواضغط عىل
) d(PLAYأو ) ENTER (bلتشغيل امللف

التشغيل

يشري مصطلح  DLNAإىل حتالف رشكات األجهزة الرقمية املتطورة،
والتي تتيح للمستخدمني الوصول إىل ملفات الفيديو  /املوسيقى /
الصور املخزنة عىل اخلادم واالستمتاع هبا عىل التلفزيون من خالل
الشبكة املنزلية.

قبل التوصيل بجهاز الكمبيوتر لتشغيل ملف ،جيب تثبيت برنامج
 Nero MediaHome 4 Essentialsعىل جهاز الكمبيوتر لديك.

تثبيت برنامج Nero MediaHome 4
Essentials
نظام التشغيل Windows

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر لديك ،وإدراج القرص املضغوط املرفق يف
حمرك األقراص املضغوطة بالكمبيوتر اخلاص بك .سيمر بك معالج
التثبيت عرب عملية تثبيت رسيعة وبسيطة .لتثبيت برنامج Nero
 ،MediaHome 4 Essentialsاتبع ما ييل:

 .1أغلق كافة برامج  Microsoft Windowsوقم بإهناء أي برنامج
ملكافحة الفريوسات قد يكون قيد التشغيل.
 .2أدخل قرص  CD-ROMاملرفق يف حمرك أقراص CD-ROM
اخلاص بالكمبيوتر.

نظام تشغيل Mac OS X

 .1قم بتشغيل الكمبيوتر وإدخال القرص املضغوط املرفق داخل حمرك
األقراص املضغوطة.
 .2قم باستعراض حمرك األقراص املضغوطة وقم بفتح جملد
“”Essentials_MAC_4_MediaHome

 .3قم بنقر مزجوج عىل ملف الصورة “Nero MediaHome.
 ”dmgتم فتح نافذة Nero MediaHome

 .4قم بسحب أيقونة  Nero MediaHomeإىل جملد التطبيقات
 Applicationsداخل النافذة أو أي موقع آخر مرغوب داخل
نافذة Nero MediaHome
 .5يمكن اآلن بدء التطبيق بنقر مزدوج عىل أيقونة Nero
 MediaHomeيف املوقع التي وضعت فيه.

مشاركة امللفات واملجلدات

عىل جهاز الكمبيوتر لديك ،جيب عليك مشاركة املجلد الذي يضم
حمتوى األفالم واملوسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها عىل هذا املشغِّل.
يوضح هذا اجلزء اإلجراء اخلاص باختيار املجلدات ا ُملشاركة عىل جهاز
الكمبيوتر اخلاص بك.

 .1قم بنقر مزدوج عىل أيقونة “4 Nero MediaHome
”Essentials

 .2انقر عىل أيقونة [ ]Networkعىل اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة
اخلاصة بك يف حقل [ .]Network nameسوف يتم التعرف
عىل اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق املشغل اخلاص بك.

 .3انقر فوق[.]Nero MediaHome 4 Essentials

 .3انقر عىل أيقونة [ ]Sharesاملوجودة عىل اليسار.

 .5انقر فوق[.]Nero MediaHome 4 Essentials
يصبح التثبيت جاهزً ا ،ويظهر معالج التثبيت.

 .5انقر عىل أيقونة [ ]Addلفتح نافذة [.]Browse Folder

 .4انقر فوق [ ]Runلبدء التثبيت.

 .6انقر فوق زر [ ]Nextلعرض شاشة إدخال الرقم التسلسيل .انقر
فوق [ ]Nextلالنتقال إىل اخلطوة التالية.
 .7إذا وافقت عىل كافة الرشوط ،فانقر فوق مربع االختيار
[ ،]I accept the License Conditionsثم انقر فوق
[ .]Nextال يمكن متابعة التثبيت بدون هذا االتفاق.
 .8انقر فوق [ ،]Typicalثم انقر فوق [.]Next
تبدأ عملية التثبيت.

 .9إذا كنت تريد املشاركة يف التجميع املجهول للبيانات ،فحدد خانة
االختيار وانقر فوق زر [.]Next
 .10انقر فوق الزر[ ]Exitإلكامل التثبيت.

 .4انقر عىل عالمة [ ]Local Foldersيف شاشة [.]Shares

 .6اخرت جملد حيتوي عىل امللفات التي ترغب يف مشاركتها .تتم إضافة
املجلد ا ُملحدد إىل قائمة املجلدات املشرتكة.
 .7انقر عىل أيقونة [ ]Start Serverلبدء تشغيل امللقم

,ملحوظة

y yإذا مل يتم عرض املجلدات أو امللفات املشاركة يف املشغل ،انقر
عىل املجلد يف عالمة [ ]Local Foldersوانقر عىل
[ ]Rescan Folderيف زر [.]More
y yزوروا موقع الويب  www.nero.comللمزيد من
املعلومات وأدوات الربامج.

4
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االتصال بخادم شبكة منزلية
جلهاز الكمبيوتر
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معلومات عن Nero MediaHome 4
Essentials

 Nero MediaHome 4 Essentialsهو برنامج ملشاركة ملفات
األفالم واملوسيقى والصور ا ُملخزنة عىل الكمبيوتر اخلاص بك مع هذا
املشغل كملقم وسائط رقمية متوائم من .DLNA

,مالحظة

y yحمرك األقراص املضغوطة Nero MediaHome 4
خصيصا من أجل أجهزة الكمبيوتر
ُ Essentialsمصمم
ً
الشخيص وال جيب إدخاله يف هذا املشغل أو يف أي منتج آخر
غري الكمبيوتر الشخيص.

y yحمرك االقراص املضغوطة لـ Nero MediaHome 4
 Essentialsاملزود هو نسخة مخُ صصة من الربنامج ملشاركة
امللفات واملجلدات مع هذا املشغل فقط.

y yبرامج  Nero MediaHome 4 Essentialsاملزودة ال
تدعم الوظائف التالية :الرتميز البيني وواجهة املستخدم عن
بعد والتحكم يف التليفزيون وخدمات اإلنرتنت وأبل أي
تيونز

التشغيل

4

y yيمكن تنزيل برنامج Nero MediaHome 4
 Essentialsمن

Windows : http://www.nero.com/download.
php?id=nmhlgewin
Mac OS : http://www.nero.com/download.
"php?id=nmhlgemac
قم بالعثور عىل رابط التحميل عىل صفحة الويب هلذا املنتج.
y yيرشح هذا الدليل العمليات مع النسخة اإلنجليزية من
 Nero MediaHome 4 Essentialsكأمثلة .اتبع
الرشح مع الرجوع إىل العمليات الفعلية يف النسخة التي
بلغتك.

متطلبات النظام
كمبيوتر يعمل بنظام تشغيل Windows

 Windows® XP (Service Pack 2y yأو األحدث)،
( Windows® 7ال يتطلب حزمة خدمة)،
®( Windows Vistaال توجد  Service Packمطلوبة)،
Windows® XP Media Center Edition 2005
 (Service Pack 2أو األحدث) ،و ®Windows Server
2003

y yنسخة ®-64 Windows Vistaبت (يعمل التطبيق يف وضع
-32بت)

y yإصدار  64 Windows® 7بت (تشغيل التطبيق يف وضع  32بت)
y yمساحة املحرك الصلب 200 :ميجا بايت مساحة حمرك األقراص
الصلبة للتثبيت النموذجي لـ  Nero MediaHomeمنفر ًدا
y yمعاجلات  Intel® Pentium® IIIأو ™AMD Sempron
 1.2 +2200جيجا هرتز
y yالذاكرة 256 :ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي

y yبطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو  32ميجابايت عىل األقل ،واحلد
األدنى من االستبانة  600 × 800بكسل ،وإعدادات لون -16بت

 6.0 Windows® Internet Explorer®y yأو النسخة األحدث
 9.0c DirectX®y yاملراجعة ( 30أغسطس  )2006أو النسخة
األحدث
y yبيئة الشبكة :شبكة إيثرنت  100ميجابايت WLAN،

Macintosh

 )Leopard( 10.5 Mac OS "Xy yأو 10.6
()Snow Leopard

y yكمبيوتر  Macintoshبمعالج من طراز .Intel x86

y yمساحة املحرك الصلب 200 :ميجا بايت مساحة حمرك األقراص
الصلبة للتثبيت النموذجي لـ  Nero MediaHomeمنفر ًدا
y yالذاكرة 256 :ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
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التشغيل العام
عمليات التشغيل األساسية ملحتوى الفيديو
والصوت
إليقاف التشغيل

اضغط عىل ( Z (STOPأثناء التشغيل.

إليقاف التشغيل مؤق ًتا

اضغط عىل ) M (PAUSEأثناء التشغيل.
اضغط عىل ) d (PLAYالستئناف التشغيل.

للتشغيل إطار بإطار (الفيديو)

اضغط عىل ) M (PAUSEأثناء تشغيل الفيلم.
اضغط عىل ) M (PAUSEبشكل متكرر للتشغيل إطار بإطار.

للمسح الضوئي لألمام أو للخلف

اضغط عىل  vأو  cلتشغيل التقديم الرسيع أو الرتجيع الرسيع
أثناء التشغيل.
يمكنك تغيري رسعات التشغيل املختلفة عن طريق الضغط عىل
 vأو  cبشكل متكرر.

إلبطاء رسعة التشغيل

عند اإليقاف املؤقت للتشغيل ،اضغط بشكل متكرر عىل  vلتشغيل
الرسعات املختلفة للحركة البطيئة.

للتخطي إىل الفصل/املسار/امللف التايل/السابق

أثناء التشغيل ،اضغط عىل  Vأو  Cلالنتقال إىل الفصل/
املسار/امللف التايل أو الرجوع إىل الفصل/املسار/امللف احلايل.

اضغط عىل  Cمرتني لفرتة وجيزة لالنتقال إىل اخللف إىل الفصل/
املسار/امللف السابق.

يف قائمة ملفات اخلادم ،قد يوجد هناك عدة أنواع من املحتويات يف جملد
م ًعا .ويف هذه احلالة ،اضغط عىل  Vأو  Cلالنتقال إىل املحتوى
السابق أو التايل من نفس النوع.

عمليات التشغيل األساسية ملحتوى الصور
لتشغيل عرض رشائح

اضغط عىل ) d (PLAYلبدء تشغيل عرض الرشائح.

إليقاف تشغيل عرض رشائح
اضغط عىل ) Z (STOPأثناء عرض الرشائح.

إليقاف عرض الرشائح مؤق ًتا

اضغط عىل ) M (PAUSEأثناء عرض الرشائح.
اضغط عىل ) d (PLAYإلعادة تشغيل عرض الرشائح.

للتخطي إىل الصورة التالية/السابقة

أثناء مشاهدة صورة يف وضع ملء الشاشة ،اضغط عىل  Dأو A
لالنتقال إىل الصورة السابقة أو التالية.

استخدام قائمة األقراص
ero
لعرض قائمة األقراص

قد تُعرض شاشة القائمة أوالً بعد حتميل قرص حيتوي عىل قائمة.
إذا كنت ترغب يف عرض قائمة األقراص أثناء التشغيل ،فاضغط عىل
.DISC MENU
استخدم األزرار  W/S/A/Dللتنقل خالل عنارص القائمة.

لعرض القائمة املنبثقة

حتتوي بعض أقراص  BD-ROMعىل قائمة منبثقة تظهر أثناء
التشغيل.

اضغط عىل  TITLE/POPUPأثناء التشغيل ،واستخدم األزرار
 W/S/A/Dللتنقل خالل عنارص القائمة.
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استئناف التشغيل
eroyt
u

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها عىل )Z (STOP
حسب القرص.
يف حالة ظهور ")( "MZ (Resume Stopإيقاف مستأنف) عىل
الشاشة لفرتة وجيزة ،فاضغط عىل ) d (PLAYالستئناف التشغيل
(من نقطة املشهد).
إذا قمت بالضغط عىل ) Z (STOPمرتني أو بتفريغ القرص ،يظهر
")( "Z(Complete Stopإيقاف تام) عىل الشاشة .سوف تقوم
الوحدة بمسح النقطة املتوقفة.

,مالحظة
y yقد يتم مسح نقطة االستئناف عند الضغط عىل زر (عىل سبيل
املثال؛ ) ،1 (POWERو ).B (OPEN/CLOSE
y yيف أقراص  BD-ROMاملزودة بخاصية  ،BD-Jال تعمل
وظيفة استئناف العرض.

y yإذا ضغطت عىل) Z (STOPمرة واحدة أثناء تشغيل
العنوان التفاعيل لقرص  ،BD-ROMفستتحول الوحدة إىل
الوضع ( Complete Stopإيقاف تام).

ذاكرة آخر مشهد
er

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

,مالحظة

y yيتم إزالة وظيفة ذاكرة املشهد األخري للقرص السابق بمجرد
تشغيل قرص خمتلف.
y yقد ال تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب األسطوانة.

y yيف أقراص  BD-ROMاملزودة بخاصية  ،BD-Jال تعمل
وظيفة تذكر أخر مشهد.

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

التشغيل

عىل شاشة العرض
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عرض معلومات املحتوى عىل الشاشة

يمكنك عرض وضبط خمتلف اإلعدادات واملعلومات املتعلقة باملحتوى.

eroy

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b

للتحكم يف تشغيل الفيديو
eroy

يمكنك التحكم يف التشغيل وتعيني اخليارات أثناء مشاهدة الفيديو.

أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

1
2
3

1

4

5

 1رشيط التقدم  -يعرض الوضع احلايل والوقت اإلمجايل للتشغيل.
[ 2قائمة القرص] -الوصول إىل القائمة عىل األسطوانة.

[ 3العنوان /نافذة منبثقة] -يعرض قائمة عنوان  DVDأو القائمة
املنبثقة لـ ،BD-ROMإذا كانت متوفرة.
[ 4اخليار]  -يعرض معلومات التشغيل.
[ 5تكرار] -لتكرار القسم أو التتابع املطلوب( .الصفحة )45

 - ]3D[ 6يقوم بضبط اإلعدادات ثالثية األبعاد( .الصفحة )49

7

8

 1العنوان – رقم العنوان احلايل/إمجايل عدد العناوين
 2الفصل – رقم الفصل احلايل/إمجايل رقم الفصول.

 3الوقت – وقت التشغيل املستغرق/إمجايل وقت التشغيل

 4الصوت – لغة أو قناة الصوت املحددة
 5الرتمجة – الرتمجة املحددة.

 6الزوايا – الزاوية املحددة/إمجايل رقم الزوايا

 7نسبة االرتفاع إىل العرض يف التلفزيون – نسبة االرتفاع إىل
العرض املحدد يف التلفزيون
 8وضع الصورة – وضع الصورة املحدد

4
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إعداد خيارات عرض الرشائح

,مالحظة
y yإذا مل يتم الضغط عىل أي زر لعدة ثوان قليلة ،خيتفي املعروض
عىل الشاشة.
y yال يمكن حتديد رقم العنوان يف بعض األسطوانات.

y yقد ختتلف األصناف املعروضة حسب األسطوانات أو
العناوين.

y yيف حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعيل ،يتم عرض بعض
معلومات اإلعدادات عىل الشاشة ولكن حيظر تغيريها.

يمكنك استخدام خيارات متنوعة أثناء مشاهدة الصور عىل شاشة
كاملة.

 .1أثناء مشاهدة الصور ،اضغط عىل ا ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل )ENTER (b

1
2
3

التحكم يف عرض الصورة

التحكم يف التشغيل وتعيني اخليارات أثناء عرض الصور عىل الشاشة
بالكامل.

يمكنك التحكم يف التشغيل وتعيني اخليارات أثناء عرض الصور عىل
الشاشة بالكامل.
أثناء مشاهدة الصور ،اضغط عىل ا ).INFO/MENU (m

التشغيل

4
5

4

3

2

[ 1عرض]  -بدء أو إيقاف عرض الرشائح.

1

[ 2موسيقى] -حتديد موسيقى اخللفية لعرض الرشائح (الصفحة
.)49
[ 3تدوير] -تدوير الصورة يف اجتاه عقارب الساعة.

[ 4تكبري] -يقوم بعرض قائمة [تكبري].

[ 5اخليار] -يقوم بعرض خيارات عرض الرشائح.

[ 1رسعة] -استخدم  A/Dلتحديد رسعة التأخر بني الصور يف
عرض الرشائح.
[ 2تأثري] -استخدم  A/Dلتحديد تأثري االنتقال بني الصور يف
عرض الرشائح.
[ 3حتديد] – يقوم باختيار موسيقى اخللفية لعرض الرشائح
(الصفحة.)49

التشغيل

التشغيل املتكرر
erotu
y
أسطوانة / Blu-ray/ DVDملفات فيديو

أثناء عملية التشغيل ،اضغط عيل ) REPEAT (hلتحديد وضع
التكرار املطلوب.

 – A-Bسيتم تكرار اجلزء الذي حددته باستمرار.

الفصل – سيتم تشغيل الفصل احلايل بشكل متكرر.

العنوان ــــ سيتم تشغيل العنوان احلايل بشكل متكرر.

اجلميع – سيتم تشغيل مجيع امللفات أو املسارات بشكل متكرر.

إيقاف – الرجوع إىل التشغيل العادي.

وللرجوع إىل التشغيل العادي ،اضغط عىل .CLEAR

أسطوانات  CDالصوتية/ملفات الصوت

أثناء عملية التشغيل ،اضغط عيل ) REPEAT (hبشكل متكرر
لتحديد وضع التكرار املطلوب.

– سيتم تكرار اجلزء الذي حددته باستمرار( .أسطوانات CD
الصوتية فقط)
املسار– يتم تشغيل املسار أو امللف احلايل بشكل متكرر.

اجلميع – سيتم تشغيل مجيع املسارات أو املسارات بشكل
متكرر.

اجلميع – سيتم تشغيل مجيع امللفات أو املسارات بشكل
متكرر بشكل عشوائي.
 -سوف يتم تشغيل املسارات أو امللفات برتتيب عشوائي.

وللرجوع إىل التشغيل العادي ،اضغط عىل .CLEAR

,مالحظة

قد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض األسطوانات أو العناوين.

تكرار جزء معني
eroty
يستطيع هذا املشغل تكرار أي جزء قمت بتحديده.

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل )REPEAT (hلتحديد []A-B
واضغط عىل )ENTER (bيف بداية اجلزء الذي ترغب يف
تكراره.

 .2اضغط عىل)ENTER (bيف هناية اجلزء .سيتم تكرار اجلزء الذي
حددته باستمرار.
 .3وللرجوع إىل التشغيل العادي ،اضغط عىل .CLEAR

,مالحظة

y yال يمكن حتديد جزء أقل من  3ثوان.

y yقد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض األسطوانات أو العناوين.

التشغيل بدء ًا من وقت حمدد
eroy

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
 .3حدد اخليار [وقت] ثم أدخل وقت التشغيل املطلوب بالساعات
والدقائق والثواين من الشامل إىل اليمني.

عىل سبيل املثال ،للوصول إىل مشهد يف غضون ساعتني و  10دقائق
و 20ثانية ،أدخل “.”21020
اضغط عىل A/Dلتخطي التشغيل ملدة  60ثانية لألمام أو
اخللف.

 .4اضغط عىل ) ENTER (bلبدء التشغيل بداية من الوقت
املحدد.

,مالحظة

y yقد ال تعمل هذه الوظيفة عىل بعض األسطوانات أو
املسارات.

y yقد ال تعمل هذه الوظيفة حسب نوع امللف وتوفر خادم
.DLNA

4
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التشغيل املتقدم
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حتديد لغة الرتمجة.
eroy

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b

إذا كانت األسطوانة حتتوي عىل مشاهد مسجلة يف زوايا خمتلفة للكامريا،
فيمكنك االنتقال إىل زاوية خمتلفة للكامريا أثناء عملية التشغيل.

 .4استخدم  A/Dلتحديد لغة الرتمجة التي ترغب هبا.

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b

 .3استخدم  W/Sلتحديد اخليار [ترمجة].

عند الضغط عىل ) ،ENTER (bيمكنك تعيني خيارات الرتمجة
املختلفة.

 .5اضغط عىل )
الشاشة.

(  BACKللخروج من البيانات املعروضة عىل

,مالحظة

التشغيل
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املشاهدة من زاوية خمتلفة
er

تسمح بعض األسطوانات بتغيري حتديدات الرتمجة عرب قائمة
األسطوانة فقط .إذا كان هذه هي احلال ،اضغط عىل الزر
 TITLE/POPUPأو ( DISC MENUقائمة األسطوانة)
واختار الرتمجة املناسبة من التحديدات املوجودة عىل قائمة
األسطوانة.

سامع صوت خمتلف
eroy

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
 .3استخدم  W/Sلتحديد اخليار [الصوت].

 .4استخدم A/Dلتحديد لغة الصوت أو مسار الصوت أو قناة
الصوت املطلوبة.

,مالحظة

y yتسمح بعض األسطوانات بتغيري حتديدات الصوت عرب قائمة
األسطوانة فقط .يف هذه احلالة ،اضغط عىل الزر TITLE/
 POPUPأو  DISC MENUواختار الصوت املناسب
من التحديدات املوجودة عىل قائمة األسطوانة.

y yوبعد تغيري الصوت ،فقد حيدث اختالف مؤقت بني الصوت
املعروض واحلقيقي.
y yعىل أسطوانة  ،BD-ROMيتم عرض التنسيق متعدد
الصوت ( 5.1قناة أو 7.1قناة) مع [ ]MultiCHيف
البيانات املعروضة عىل الشاشة.
y yيمكنك حتديد خيار [صوت] من العرض املوجود عىل
الشاشة مبارش ًة بالضغط عىل رز . AUDIO

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m
 .3استخدم  W/Sلتحديد اخليار [زاوية].

 .4استخدم  A/Dلتحديد الزاوية التي ترغب هبا.
 .5اضغط عىل )
الشاشة.

(  BACKللخروج من عرض البيانات عىل

تغيري نسبة العرض إىل االرتفاع يف
التلفزيون
eoy

يمكنك تغيري نسبة العرض إىل االرتفاع يف التلفزيون أثناء التشغيل.

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
 .3استخدم  W/Sلتحديد اخليار [معدل بعد .]TV
 .4استخدم  A/Dلتحديد اخليار الذي ترغب به.
 .5اضغط عىل )
الشاشة.

(  BACKللخروج من البيانات املعروضة عىل

,مالحظة

حتى إذا قمت بتغيري قيمة خيار [معدل بعد  ]TVيف البيانات
املعروضة عىل الشاشة ،لن يتغري خيار [معدل بعد  ]TVيف قائمة
[إعدادات].

التشغيل

تغيري صفحة كود الرتمجة.
y

إذا تم عرض الرتمجة يف شكل حروف مقطعة ،يمكنك تغيري صفحة كود
الرتمجة ملشاهدة ملف الرتمجة بشكل صحيح.

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
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ضبط اخليار [املستخدم]

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
 .4استخدم  W/Sلتحديد اخليار [وضع الصورة].

 .5استخدم  A/Dلتحديد اخليار [املستخدم] واضغط عىل
).ENTER (b

 .3استخدم  W/Sلتحديد اخليار [صفحة الكود].

 .4استخدم  A/Dلتحديد خيار كود الرتمجة الذي ترغب به.

 .6استخدم اخليار  W/S/A/Dلضبط خيارات [وضع
الصورة]

 .5اضغط عىل )
الشاشة.

(  BACKللخروج من البيانات املعروضة عىل

تغيري وضع الصورة
eroy
يمكنك تغيري خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
 .3استخدم  W/Sلتحديد اخليار [وضع الصورة].
 .4استخدم  A/Dلتحديد اخليار الذي ترغب به.
 .5اضغط عىل )
الشاشة.

(  BACKللخروج من البيانات املعروضة عىل

 .7استخدم  W/S/A/Dلتحديد اخليار [إغالق] واضغط عىل
) ENTER (bإلهناء اإلعداد.

عرض معلومات املحتوى
y

يمكن للمشغل عرض معلومات املحتوى
 .1حدد ملف ًا باستخدام .W/S/A/D

 .2اضغط عىل ) INFO/MENU(mلعرض قائمة اخليار.
تظهر معلومات امللف عىل الشاشة.

خالل تشغيل الفيلم ،يمكنك عرض معلومات امللف بالضغط عىل
.TITLE/POPUP

,مالحظة

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

4
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حدد اخليار [افرتايض] ثم اضغط عىل ) ENTER (bإلعادة
تعيني مجيع تعديالت الفيديو.
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تغيري عرض قائمة املحتوى
yui

يف قائمة [ ،]Smart Shareيمكنك تغيري عرض قائمة املحتوى.
اضغط عىل الزر ( )Rذو اللون األمحر بشكل متكرر.

حتديد ملف الرتمجة
y

إذا كان اسم ملف الرتمجة خمتلف ًا عن اسم ملف الفيديو ،فإنك يف حاجة
إىل حتديد ملف الرتمجة يف القائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيديو.

 .1استخدم  W/S/A/Dلتحديد ملف الرتمجة الذي ترغب يف
تشغيله يف قائمة[فيلم].
 .2اضغط عىل ).ENTER (b

اضغط عىل ) ENTER (bمرة أخرى إللغاء حتديد ملف
الرتمجة .يتم عرض ملف الرتمجة املحدد عند تشغيل ملف الفيديو.

التشغيل

4

,مالحظة

y yإذا قمت بالضغط عىل ) Z (STOPأثناء التشغيل ،يتم إلغاء
حتديد الرتمجة.
y yال تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملفات عىل خادم عرب الشبكة
املنزلية.

التشغيل

االستامع إىل املوسيقى أثناء عرض الرشائح
i

حتويل املحتوى  2Dإىل حمتوى .3D
eroy

 .1أثناء مشاهدة الصور عىل الشاشة بالكامل ،اضغط عىل INFO/
) MENU (mلعرض قائمة االختيار.

 .1أثناء التشغيل ،اضغط عىل ).INFO/MENU (m

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء االستامع إىل ملفات صوتية.

 .2حدد [اخليار] باستخدام A/Dواضغط عىل )ENTER .(b
 .3استخدم  W/Sلتحديد خيار [حتديد] ،واضغط عىل إدخال
) ENTER (bلعرض القائمة [حتديد].

 .4استخدم  W/Sلتحديد جهاز ،واضغط عىل ).ENTER (b
قد خيتلف اجلهاز املتوفر حسب مكان ملف الصور احلايل.
اجلهاز املتاح

أسطوانةUSB ،
خادم DLNA

مكان الصورة

أسطوانةUSB ،
خادم DLNA

 .5استخدم  W/Sلتحديدامللف أو املجلد الذي ترغب يف تشغيله.
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تسمح لك هذه الوظيفة بتحويل حمتوى  2Dإىل حمتوى  .3Dيمكنك
حتديد عمق ومسافة  3Dيف اخليار [ ]3Dأثناء التشغيل.
 .2حدد اخليار [ ]3Dباستخدام  ،A/Dواضغط عىل ENTER
).(b
 .3استخدم  W/S/A/Dلتحديد اخليار الذي ترغب به.

حدد اخليار [افرتايض] ثم اضغط عىل ) ENTER (bإلعادة
ضبط كافة إعدادات الفيديو.

 .4استخدم  W/S/A/Dلتحديد اخليار [إغالق] ،واضغط
عىل ) ENTER (bإلهناء الضبط.

,مالحظة

y yعند تعيني الدقة  ،Ultra HDوإذا قمت بتحديد [تشغيل] يف
[ ،]3Dيتم تغيري الدقة  Ultra HDإىل الدقة األصلية.
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y yقد يتعذر حتويل ملفات األفالم التي تزيد عن  30إطار يف
الثانية (معدل اإلطارات) إىل .3D

4

حدد  gواضغط عىل ) ENTER (bلعرض الدليل األعىل.

,مالحظة

متاحا.
عند اختيار ملف صوت من اخلادم ال يكون حتديد املجلد ً
يكون فقط خيار حتديد امللفات متاحا.
 .6استخدم  Dلتحديد [ ]OKواضغط عىل ) ENTER (bإلكامل
حتديد املوسيقى.
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اخلصائص املتقدمة
اتصال ™Wi-Fi Direct

لتحديد خادم من قائمة األجهزة ،جيب مشاركة امللفات أو
املجلدات من قبل خادم  DLNAمن جهاز ™Wi-Fi Direct
املوصل.

 .6حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام W/S/
 A/Dواضغط عىل ).ENTER (b

االتصال بجهاز  ™Wi-Fi Directمعتمد

yui

يمكن هلذا ا ُملشغل تشغيل ملفات األفالم واملوسيقى والصور املوجودة
يف جهاز ™ Wi-Fi Directاملعتمد .تمُ كن تقنية ™Wi-Fi Direct
ا ُملشغل من االتصال املبارش بجهاز ™ Wi-Fi Directاملعتمد دون
التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.
عىل اجلهاز املعتمد لتشغيل تقنية ™Wi-Fi Direct

 .1قم بتشغيل اجلهاز املعتمد لتشغيل تقنية ™ Wi-Fi Directوشغل
الوظيفة املبارشة .Wi-Fi
 .2شغل تطبيق  DLNAعىل اجلهاز.

عىل املشغل اخلاص بك

التشغيل
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 .3حدد اخليار [شبكة] يف القائمة [إعدادات] ثم اضغط عىل الزر
).ENTER (b
 .4حدد اخليار [واي-فاي مبارش] واضغط عىل الزر ENTER
).(b

 .7حدد ملف ًا باستخدام  W/S/A/Dواضغط عىل ENTER
) (bلتشغيل امللف.

,مالحظة

y yمن أجل احلصول عىل إرسال أفضل ،ضع املشغِّل بالقرب من
اخلادم املعتمد من ™ Wi-Fi Directقدر اإلمكان.
y yيمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط يف نفس الوقت.
االتصال املتعدد غري متاح.

y yيف حالة حماولة االتصال بشبكة ال سلكية أثناء اتصال اجلهاز
من خالل وظيفة ™ ،Wi-Fi Directسيتم قطع اتصال
قرسا.
™ً Wi-Fi Direct
y yيف حالة اتصال هذاا ُملشغل وجهاز ™ Wi-Fi Directبشبكة
حملية خمتلفة ،فقد يكون اتصال ™ Wi-Fi Directغري متاح.

y yإذا مل يكن جهاز  ™Wi-Fi Directاملعتمد يف وضع
االستعداد  ،Wi-Fi Directال يمكن للمشغل اكتشاف
اجلهاز.

 .5حدد جهاز ™ Wi-Fi Directمن القائمة باستخدام W/S
واضغط عىل).ENTER (b

ستتم متابعة توصيل  .™Wi-Fi Directتابع اإلجراء عىل
الشاشة.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة ™ Wi-Fi Directاملتاحة ،حدد
[حتديث القائمة] واضغط عىل ).ENTER (b

y yعند توصيل جهاز معتمد لتشغيل تقنية ™Wi-Fi Direct
باملشغل اخلاص بك ،ال يكون اتصال شبكة  PINغري
مدعوم.

y yهذا املنتج غري قادر عىل االتصال بجهاز ™Wi-Fi direct
يف وضع مالك املجموعة .Group Owner

التشغيل

االستمتاع بتقنية ™Miracast

يمكنك عمل انعكاس لشاشة وصوت األجهزة املعتمدة لتشغيل تقنية
 Miracastعىل شاشة التلفزيون عرب املشغل اخلاص بك السلكي ًا.
عىل اجلهاز املعتمد لتشغيل تقنية ™Miracast

 .1قم بتشغيل اجلهاز املعتمد لتشغيل تقنية  Miracastوشغل وظيفة
[ ]Miracastاخلاصة به.

عىل املشغل اخلاص بك

 .2اضغط عىل ) ( .HOME

 .3حدد [ ]Miracastواضغط عىل ).ENTER (b
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االستمتاع بخاصية ™BD-Live
e

تسمح أسطوانة  BD-ROMالتي تدعم  BD-Liveوالتي حتتوي عىل
خاصية التمديد التي تسمح لك باالستمتاع بالعديد من الوظائف مثل
حتميل أفالم جديدة بتوصيل هذه الوحدة باإلنرتنت.
 .1حتقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة .)20

 .2أدخل جهاز ختزين  USBيف منفذ  USBاملوجود باللوحة األمامية.
جهاز ختزين  USBرضوري لتنزيل املحتويات اإلضافية..

 .3اضغط عىل  ) ( HOMEوقم بتعيني اخليار [توصيل BD-
 ]LIVEيف قائمة [إعدادات] (الصفحة .)27

وحسب األسطوانة ،قد ال تعمل وظيفة  BD-LIVEيف حال تم
تعيني خيار [توصيل [ ]BD-LIVEتوصيل  ]BD-LIVEعىل
[مسموح جزئ ًيا].

 .4أدخل أسطوانة  BD-ROMتدعم وظيفة .BD-Live

قد ختتلف العمليات بناء عىل نوع األسطوانة .ارجع إىل الدليل
املزود مع األسطوانة.c.

إذا أردت إعادة فحص أجهزة  Miracastاملتاحة ،حدد [حتديث
القائمة] واضغط عىل ).ENTER (b

,مالحظة

y yومن أجل انعكاس أفضل ,ضع اجلهاز املعتمد لتشغيل تقنية
 Miracastيف أقرب مكان ممكن من املشغل.
y yيمكن هلذه الوحدة االتصال بجهاز واحد فقط يف نفس
الوقت .االتصال املتعدد غري متاح.

y yأثناء االنعكاس ،ال يمكن استخدام الشبكة الالسلكية أو
 Wi-Fi Directيف نفس الوقت.

y yإذا مل يكن اجلهاز املعتمد لتشغيل تقنية  Miracastيف وضع
استعداد [ ، ]Miracastيتعذر عىل هذا املشغل العثور عىل
اجلهاز.

y yوحسب حالة الشبكة الالسلكية اخلاصة بك ،قد يكون
االنعكاس غري مستقر.
y yأثناء االنعكاس ،قد يتم فصل الشاشة حسب إعدادات
التلفزيون اخلاص بك .ويف هذه احلالة ،يرجى تعديل
إعدادات الشاشة عىل التلفزيون اخلاص بك.

ال تستخرج جهاز  USBاملتصل أثناء عملية تنزيل املحتوى أو
عندما تكون اسطوانة  Blu-rayال تزال يف درج األسطوانات.
حيث قد يتسبب ذلك يف إتالف جهاز  USBاملوصل وقد ال
تعمل خصائص  BD-Liveبشكل مناسب مع جهاز USB
التالف بعد ذلك .إذا ظهر أن جهاز  USBتالف بسبب ذلك
الفعل ،يمكنك هتيئة جهاز  USBاملوصل من عىل الكمبيوتر
الشخيص وإعادة استخدامه مع هذا املشغل.

,مالحظة

y yقد حيظر الوصول إىل بعض حمتويات  BD-Liveيف بعض
املناطق بناء عىل الرأي اخلاص بموفر املحتوى.
y yقد يستغرق األمر بضع دقائق للتحميل وبدء االستمتاع
بمحتوى .BD-Live

y yبالنسبة ألسطوانة  ،BD-Liveيتم استخدام حمرك فالش
 / USBحمرك أقراص ثابت خارجي  HDDمهيئ بتنسيق
 FAT32فقط.
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 .4حدد جهاز  Miracastيف القائمة  W/Sواضغط عىل
).ENTER (b
سوف تتم متابعة وظيفة  Miracastتلقائي ًا.

<حتذير
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<حتذير

تسجيل قرص صويت مدمج

يمكنك تسجيل أحد املسارات املفضلة أو مجيع املسارات املوجودة يف
القرص املدمج الصويت عىل جهاز ختزين .USB

 .1أدخل جهاز ختزين  USBيف منفذ  USBاملوجود باللوحة األمامية.
 .2أدخل قرص صويت مدمج يف املشغل.
يبدأ التشغيل تلقائ ًيا.
 .3اضغط عىل الزر ذو اللون األمحر ( )Xلبدء [تسجيل .]CD
مسار التسجيل
وقت التسجيل

وضع اإليقاف

أثناء التشغيل

مجيع املسارات

تشغيل املسا

رسعة × 4

رسعة عادية.

التسجيل من راديو  FMأو مصدر AUX

يمكنك التسجيل من راديو  FMأو مصدر  AUXإىل جهاز ختزين
.USB

التشغيل
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 .1أدخل جهاز ختزين  USBيف منفذ  USBاملوجود باللوحة
األمامية.

 .2يف وضع راديو ،FMقم باملوالفة حتى تصل إىل حمطة الراديو التي
ترغب هبا (انظر " "Radio Operationsيف الصفحة  )57أو يف
الوضع  AUXوابدأ التشغيل من املصدر اخلارجي (انظر "AUX
 "Connectionيف الصفحة .)18

 .3اضغط عىل الزر  (X) RECيف جهاز التحكم عن بعد.
- -يتم حفظ ما تم تسجيله يف جملد "."EXT_REC

,مالحظة
y yبالنسبة ألقراص تسجيل  CDالصوتية ،استخدم حمرك
أقراص  USBحممول  /حمرك أقراص HDDخارجي مهيئ
بتنسيق  FAT32فقط.

y yسار الصوت مسجل عىل ملف صويت برسعة  192كيلو
بايت/ثانية .يتم تسجيل راديو  FMومصدر  AUXإىل ملف
صويت برسعة  128كيلو بايت/ثانية.

y yوقت تسجيل القرص الصويت املدمج املذكور يف اجلدول
تقريبي.
y yخيتلف وقت النسخ الفعيل جلهاز ختزين  USBوف ًقا لقدرة
جهاز ختزين .USB

y yتأكد من وجود مساحة خالية متاحة  50ميجابايت كحد أدنى
عند التسجيل عىل جهاز ختزين .USB

y yجيب أن يكون طول ملف املوسيقى أكثر من  20ثانية
للتسجيل بالشكل املالئم.

y yال تقم بإيقاف تشغيل هذا املشغل أو إخراج جهاز ختزين
 USBاملوصل خالل تسجيل القرص الصويت.

يتم توفري ميزات التسجيل أو النسخ يف هذا املشغِّل لالستخدام
الشخيص وغري التجاريَّ .
إن عمل نُسخ غري مرخص هبا للمواد
املحمية بحقوق النرش بام يف ذلك ملفات برامج
الكمبيوتر ،وعمليات البث ،والتسجيالت الصوتية قد يمثل
انتهاك ًا حلقوق النرش ويشكل خمالفة جنائية .ال ينبغي استخدام
هذا اجلهاز ملثل هذه األغراض .ختيل رشكة  LGمسؤوليتها عن
أي توزيع أو استخدام غري قانوين ملحتوى غري مرخص به
لألغراض التجارية.
كن مسؤوالً
احرتم حقوق النرش
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LG Tag On

يسمح  LG Tag Onبتثبيت وفتح تطبيق " "LG AV Remoteعىل
اهلاتف الذي يدعم تقنية .NFC
 .1قم بوضع ملصق  LG Tag Onعىل هذا املشغل.

,مالحظة

y yوإننا نقرتح عليك أوال التفكري بدقة يف موضع الالصق ألنه
يصعب إزالته بعد لصقه أول مرة.
 .2قم بوسم اجلزء اخللفي من اهلاتف الذي يدعم تقنية  NFCعىل
ملصق .LG Tag On
 -إذا مل يكن تطبيق " "LG AV Remoteمثبت ًا عىل اهلاتفاخلاص بك الذي يدعم تقنية  NFCيتم عرض الشاشة املرتبطة
بتطبيق "."LG AV Remote
 -إذا كان تطبيق " "LG AV Remoteمثبت ًا عىل اهلاتف اخلاصبك الذي يدعم تقنية  NFCيتم تفعيل تطبيق "LG AV
."Remote
y yيتعني تفعيل خاصية  NFCعىل اهلاتف اخلاص بك الذي
يدعم تقنية  NFCلإلصدار  Android 4.0أو أحدث.

y yإذا كان اهلاتف اخلاص بك الذي يدعم تقنية  NFCمقفالً،
فلن يتمكن من قراءة ملصق .LG Tag On
y yإذا كان هاتفك الذكي مطلي ًا بالكروم ،فلن تتوفر تقنية .NFC
حسب مادة تصنيع احلقيبة اخلاصة بك أو سمكها ،قد ال تتم
قراءة  NFCبشكل جيد.

LG AV Remote

يمكنك التحكم يف هذا املشغل عرب هاتف  iPhoneأو Android
اخلاص بك عرب الشبكة املنزلية اخلاصة بك .يتعني توصيل هذا املشغل
واهلاتف اخلاص بك بجهاز الشبكة الالسلكية اخلاص بك مثل نقطة
الوصول.
قم بزيارة موقع " "Apple iTunesأو "Google Android
 ")Market (Google Play Storeملعرفة املزيد من التفاصيل
حول التطبيق "."LG AV Remote

التشغيل
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,مالحظة
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تشغيل جهاز iPod
يمكنك االستمتاع باالستامع إىل الصوت باستخدام جهاز  iPodلديك.
لالطالع عىل تفاصيل جهاز ُ ،iPodيرجى الرجوع إىل دليل مستخدم
.iPod

التحضري

قبل توصيل جهاز  ،iPodقم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وإنقاص
مستوى صوت هذه الوحدة إىل أقىص حد.

,مالحظة
استخدم كبل  iPodاملرفق مع جهاز  iPodاخلاص بك.
 .1وصل  iPodبمنفذ  USBيف اللوحة األمامية.
يف حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة ،يتم تشغيل جهاز iPod
تلقائ ًيا وتبدأ إعادة الشحن.

التشغيل
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عند قيامك بتوصيل جهاز  iPodيف القائمة ( HOMEالرئيسية)،
يقوم املشغِّل بتشغيل املوسيقى تلقائ ًيا.

 .2حدد مل ًفا باستخدام  ،W/S/A/Dواضغط عىل
) ENTER (bلتشغيل امللف.

االستمتاع بمشاهدة جهاز  iPodعىل
الشاشة
 .1وصل  iPodبمنفذ  USBيف اللوحة األمامية.
 .2اضغط عىل ) ( .HOME

 .3حدد [ ]Smart Shareباستخدام  ،A/Dحدد  iPodمن
القائمة.
 .4حدد حمتوى باستخدام  ،W/S/A/Dواضغط عىل
) ENTER (bللتشغيل.
تشغيل التمرير

اضغط عىل زر تكرار ( )hلتحديد وضع التكرار املطلوب:

املسار(;) ،الكل( ،):تبديل عشوائي للكل( ،): lتبديل
عشوائي( ،)lإيقاف (ال يوجد عرض).

,مالحظة

يف حالة تعيني اللغة املعروضة عىل الشاشة جلهاز  iPodعىل اللغة
الصينية املبسطة ،ال تعمل وظيفة تشغيل التمرير بشكل صحيح.

االستمتاع باستخدام وضع iPod IN
(مدخل )iPod

يرجى التحكم مبارشة من جهاز  iPodاخلاص بك .يمكنك التحكم يف
املوسيقى اخلاصة بك يف جهاز  iPodباستخدام جهاز التحكم عن بعد
امللحق.
 .1وصل  iPodبمنفذ  USBيف اللوحة األمامية.
يف حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة ،يتم تشغيل جهاز iPod
تلقائ ًيا وتبدأ إعادة الشحن.

 .2اضغط عىل ( FUNCTIONراديو وإدخال) لتحديد وضع
( iPod INمدخل .)iPod
W/S/A/D

خيارا يف القائمة.
حيدد هذا اإلجراء ً

)ENTER (b

يبدأ يف تشغيل املوسيقى.

) d (PLAYأو M

لإليقاف املؤقت أثناء التشغيل.
الستئناف التشغيل ،اضغط عىل زر  Mأو
) d (PLAYمرة أخرى.

(اضغط واستمر يف
الضغط عىل)

التقديم الرسيع أو إعادة تشغيل األغنية

c/v

يمكنك البحث بسهولة عن حمتوى بواسطة تشغيل التمرير عىل الشاشة.

حدد مستوى طاقة باستخدام  Dوحدد القيمة التمهيدية للمحتوى
املرغوب.

C/V

ختطي التشغيل لألمام أو للخلف.

التشغيل
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,مالحظة
y yتظهر رسالة اخلطأ " "CHECKأو "طراز  iPodاملتصل غري
مدعوم" يف حالة:
- -توفر جهاز  iPodاخلاص بك للوظيفة ا ُملراد تشغيلها.

y yتظهر رسالة اخلطأ “ ”CHECKأو " ُيرجى حتديث برنامج
جهاز  "iPodيف حالة:
 -احتواء جهاز  iPodلديك عىل إصدار برنامج قديم. ,حتديث برنامج جهاز  iPodلديك إىل أحدث إصدار.

y yيف عرض هذه الوحدة لرسالة خطأ ،فاتبع الرسالة.
تظهر رسالة اخلطأ " "CHECKأو " ُيرجى فحص جهاز
 "iPodيف حالة:
 -فشل االتصال بني هذه الوحدة وجهاز  iPodاخلاصبك.
 ,قم بتوصيل & معاودة توصيل  iPodيف هذه الوحدة.
 -جهاز  iPodغري موصل بإحكام. -تتعرف هذه الوحدة عىل جهاز  iPodلديك كجهاز غريمعروف.
y yطاقة البطارية يف جهاز  iPodمنخفضة بشكل استثنائي.

y yقد خيتلف التوافق مع جهاز  iPodلديك استنا ًدا إىل نوع
جهاز  iPodلديك.

y yال يشتمل جهاز  iPodالذي يعمل باللمس وجهاز iPhone
عىل أي اختالفات يف التشغيل مقارن ًة بجهاز iPod.قد تكون
يف حاجة ألي عنرص حتكم إضايف الستخدامه مع هذه
الوحدة( .عىل سبيل املثال" ،رشحية لفتح القفل")

y yيف حالة استخدامك أحد التطبيقات،أو إجراء مكاملة أو
إرسال واستقبال رسالة  SMSنصية ،وما إىل ذلك عىل جهاز
 iPodالذي يعمل باللمس أو جهاز  ،iPhoneقم بفصله
من منفذ  USBاخلاص هبذه الوحدة ،ثم استخدمه.
y yاستنا ًدا إىل إصدار الربنامج اخلاص بجهاز  iPodلديك ،قد
ال تتمكن من التحكم يف جهاز  iPodاخلاص بك من خالل
هذه الوحدة .نُويص بتثبيت أحدث إصدار من الربنامج.

y yتدعم هذه الوحدة الطرازات التالية.
 iPad nano 4G، 5G، 6G، 7G iPod touch 3G، 4G، 5G iPhone 3GS، 4، 4S، 5 iPad، iPad2، iPad3، iPad4iPad mini -

y yإذا كنت تواجه أي مشكلة يف جهاز  iPodاخلاص بكُ ،يرجى
زيارة موقع .www.apple.com/support/ipod

4
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 ,البطارية حتتاج إىل الشحن.
 ,يف حالة قيامك بشحن البطارية أثناء انخفاض مستوى
طاقة البطارية بشدة ،قد تستغرق عملية الشحن وقتًا
أطول.
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عمليات الراديو
تأكد من توصيل اهلوائياتُ ( .يرجى الرجوع إىل الصفحة )17

االستامع إىل الراديو

 .1اضغط عىل ( FUNCTIONراديو وإدخال) حتى يظهر
( TUNERاملوالف) ( )FMيف نافذة العرض.
"
تم توليف آخر حمطة تم استقباهلا.

 .2اضغط مع االستمرار عىل ( TUNINGتوليف) ( )+/-ملدة
ثانيتني حتى تبدأ إشارة الرتدد يف التغري .يتوقف املسح الضوئي عند
توليف الوحدة عىل حمطة .أو اضغط عىل ( TUNINGتوليف)
( )+/-بشكل متكرر.
 .3اضغط عىل زر )-/+( VOLلضبط مستوى الصوت.

الضبط املسبق ملحطات الراديو

يمكنك ضبط  50حمطة مسب ًقا لـ .FM
قبل التوليف ،تأكد من خفض مستوى الصوت.

التشغيل
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 .1اضغط عىل ( FUNCTIONراديو وإدخال) حتى يظهر
( TUNERاملوالف) ( )FMيف نافذة العرض.

 .2حدد الرتدد املطلوب عن طريق استخدام ( TUNINGالتوليف)
(.)+/-
 .3اضغط عىل ) ،ENTER (bوسيظهر حينئذ رقم الضبط املسبق
مع وميض يف نافذة العرض.

 .4اضغط عىل ( PRESETضبط مسبق) ( )+/-لتحديد الرقم الذي
تريده مسب ًقا.
 .5اضغط عىل ) .ENTER (bيتم ختزين املحطة.

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

حذف حمطة حمفوظة

 .1اضغط عىل ( PRESETضبط مسبق) ( )+/-لتحديد رقم الضبط
املسبق الذي ترغب يف حذفه.
 .2اضغط عىل ( CLEARمسح) ،وسيظهر حينئذ رقم الضبط املسبق
مع وميض يف نافذة العرض.
 .3اضغط عىل ( CLEARمسح) مرة أخرى حلذف رقم الضبط
املسبق املحدد.

حذف مجيع املحطات املحفوظة

اضغط مع االستمرار عىل ( CLEARمسح) ملدة ثانيتني.
سيومض "( "ERASE ALLحمو الكل) .اضغط عىل CLEAR
ٍ
حينئذ حذف مجيع املحطات املحفوظة.
(مسح) مرة أخرى .يتم

حتسني استقبال  FMالضعيف

اضغط عىل الزر ( )MONO/STEREO( Bأحادي الصوت/
سرتيو) (األزرق) يف جهاز التحكم عن ُبعد .سيؤدي هذا إىل حتويل
املوالف من وضع السرتيو إىل وضع أحادي الصوت ،ويعمل يف الغالب
عىل حتسني االستقبال.

التشغيل
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استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس
USB

استخدام خاصية Premium
(املحتوى املتميز)

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح و/أو ماوس  USBلكتابة النص والتنقل
عرب القوائم.

يمكنك استخدام خدمات املحتويات املتنوعة عرب اإلنرتنت من خالل
خاصية ( Premiumاملحتوى املتميز).

 .1وصل لوحة مفاتيح أو ماوس  USBبمنفذ  USBيف اللوحة
اخللفية.

 .2استخدم لوحة املفاتيح لكتابة نص او استخدم املاوس للتنقل عرب
القوائم.

 .1حتقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة .)20
 .2اضغط عىل .) ( HOME

 .3حدد [مميزة] باستخدام A/Dواضغط عىل ).ENTER (b

,مالحظة

ينصح بلوحات املفاتيح واملاوسات التالية.

 .4حدد خدمة عىل اإلنرتنت باستخدام  W/S/A/Dواضغط
عىل ).ENTER (b

,مالحظة
y yللمزيد من املعلومات املفصلة عن كل خدمة ،اتصل بموفر
اخلدمة أو قم بزيارة ارتباط الدعم للخدمة.

y yاملعلومات املتعلقة باخلدمة وحمتوى خدمات ميزة
 ،Premiumبام يف ذلك واجهة املستخدم عرضة للتغيري.
يرجى الرجوع إىل موقع الويب اخلاص بكل خدمة للحصول
عىل أحدث املعلومات.

y yقد يؤدي استخدام ميزات مميزة من خالل اتصال الشبكة
الالسلكية إىل رسعة تدفق غري مناسبة من خالل تداخل
الناتج من األجهزة املنزلية التي تستخدم الرتددات الالسلكية.
y yإذا تغيري إعدادات الدولة ،انتقل إىل [إعدادات] > [شبكة] >
[ضبط اخلدمة الذكية] > [إعداد البلد].
حدد [يدوي] واضغط عىل ) ENTER (bمن القائمة
[إعداد البلد].

4
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Logitech Wireless Combo MK520Logitech Wireless Combo MK320Logitech Wireless Combo MK260Microsoft Wireless Desktop 5000Microsoft Wireless Desktop 3000Microsoft Wireless Desktop 2000Microsoft Wireless Desktop 800-
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استخدام LG Smart World
يمكنك استخدام خدمات تطبيق  LGعىل هذا املشغل عرباإلنرتنت
يمكنك العثور عىل التططبيقات املختلفة وحتميلها بكل سهولة من LG
.Smart World
 .1حتقق من إعدادات واتصال الشبكة (صفحة .)20
 .2اضغط عىل .) ( HOME

 .3حدد [ ]LG Smart Worldواضغط عىل ).ENTER (b

تسجيل الدخول

الستخدام خاصية [ ]LG Smart Worldفإنك بحاجة إىل تسجيل
الدخول باستخدام حسابك.

 .1يف القائمة الرئيسية ،حدد األيقونة [ ] واضغط عىل ENTER
).(b
 .2قم بملء حقل []IDو [كلمة املرور] باستخدام لوحة املفاتيح
الظاهرية.
إذا مل يكن لديك حساب ًا ،اضغط عىل الزر ذو اللون األمحر ()R
للتسجيل.

 .3استخدم  W/S/A/Dلتحديد [ ]OKواضغط عىل الزر
) ENTER (bلتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

 .4حدد فئة باستخدام  A/Dواضغط عىل ).ENTER (b
 .5استخدم  W/S/A/Dلتحديد تطبيق واضغط عىل
) ENTER (bلعرض املعلومات.

التشغيل
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 .6اضغط عىل ) ENTER (bعندما تكون أيقونة [تثبيت] مظللة.
يتم تثبيت التطبيق عىل املشغل.
لتثبيت تطبيق عىل املشغل ،حيتاج املستخدم إىل تسجيل الدخول،
ارجع إىل الصفحة للحصول عىل املزيد من املعلومات حول
تسجيل الدخول.

 .7اضغط عىل الزر ذو اللون األمحر ( )Rلعرض شاشة [تطبيقايت].
 .8حدد التطبيق املثبت واضغط عىل) ENTER (bلتنفيذه.

,مالحظة

y yوحسب املنطقة ،فقد ال تتوفر خدمة []LG Smart World
و[تطبيقايت] ووظيفة [بحث].
y yلتثبيت تطبيق مدفوع ،جيب عليك أن تكون عضو ًا مميز ًا .قم
بزيارة  www.lgappstv.comللحصول عىل املزيد من
املعلومات.

إذا قمت بتحديد مربع االختيار [تسجيل دخول تلقائي] ،يتم تذكر
املعرف وكلمة املرور اخلاصة بك وتسجيل الدخول تلقائي ًا دون
احلاجة إىل إدخاهلام مرة ثانية.

,مالحظة
لعرض املعلومات اخلاصة بحسابك ،حدد األيقونة [ ] واضغط
عىل ) ENTER (bيف القائمة الرئيسية وحدد اخليار [My
.]Page
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البحث يف املحتويات املوجودة عىل
اإلنرتنت

إذا كانت تواجهك صعوبة يف العثور عىل حمتوى حمدد من خدمات
اإلنرتنت ،يمكنك استخدام وظيفة البحث الشامل من خالل إدخال
الكلامت األساسية يف قائمة [ ].
 .1اضغط عىل .) ( HOME

 .2حدد أيقونة [ ] يف القائمة الرئيسية W/S/A/Dواضغط
عىل ).ENTER (b
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استخدام قائمة My Apps
(تطبيقايت)
يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت يف قائمة [تطبيقايت].

 .1اضغط عىل .) ( HOME

 .2حدد [تطبيقايت] واضغط عىل ).ENTER (b

تظهر قائمة [ ] عىل الشاشة مع لوحة مفاتيح ظاهرية.

 .3اضغط عىل ) .ENTER (bتظهر لوحة املفاتيح الظاهرية تلقائيا.
 .5عند االنتهاء من إدخال الكلمة األساسية ،حدد [ ] واضغط فوق
) ENTER (bلعرض نتائج البحث.
 .6استخدم  W/S/A/Dلتحديد املحتوى الذي ترغب فيه
واضغط عىل ) ENTER (bلالنتقال إىل املحتوى املحدد بشكل
مبارش.

,مالحظة

y yوحسب املنطقة ،فقد ال تتوفر خدمة []LG Smart World
و[تطبيقايت] ووظيفة [بحث].

y yال تقوم خاصية البحث بالبحث عن املحتوى يف كل اخلدمات
عىل اإلنرتنت .حيث تعمل فقط يف بعض اخلدمات عىل
اإلنرتنت.

 .3يف القائمة [تطبيقايت] ،اضغط عىل الزر ذو اللون االمحر (.)R

نقل تطبيق

 .1حدد التطبيق ،واضغط عىل ) ENTER (bلعرض اخليارات.
 .2استخدم  W/Sلتحديد [حتريك] واضغط عىل ENTER
).(b

 .3استخدم  W/S/A/Dلتحديد املوضع الذي ترغب يف النقل
إليه واضغط عىل ).ENTER (b

حذف تطبيق

 .1حدد التطبيق ،واضغط عىل ) ENTER (bلعرض اخليارات.
 .2استخدم  W/Sلتحديد [حذف] واضغط عىل ENTER
).(b

 .3استخدم  A/Dلتحديد [ ]OKواضغط عىل )ENTER (b
للتأكيد.

,مالحظة

وحسب املنطقة ،فقد ال تتوفر خدمة []LG Smart World
و[تطبيقايت] ووظيفة [بحث].

4
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 .4استخدم  W/S/A/Dلتحديد األحرف ثم اضغط عىل الزر
) ENTER (bلتأكيد اختيارك عىل لوحة املفاتيح الظاهرية.

60

التشغيل

استخدام تقنية البلوتوث
نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال السلكي قصري املدى.
يبلغ النطاق املتاح  10مرتا.

(قد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة إلكرتونية أخرى عىل
االتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل جماالت أخرى)
وال يكلف توصيل األجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث
الالسلكية أية رسوم.
يمكن تشغيل التليفون املحمول الذي يدعم تكنولوجيا البلوتوث
الالسلكية من خالل التعاقب يف حال إجراء االتصال من خالل
تكنولوجيا البلوتوث الالسلكية.
األجهزة املتاحة :اهلاتف املحمول ،مشغل  ،MP3الكمبيوتر املحمول،
املساعد الرقمي الشخيص ()PDA

ملفات تعريف البلوتوث

التشغيل

4

الستخدام تكنولوجيا البلوتوث ،جيب أن تكون األجهزة قادرة عىل
تفسري ملفات تعريف معينة.
هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التايل.
ملف تعريف توزيع الصوت املتقدم

االستامع إىل ملفات املوسيقى املخزنة عىل
األجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث
االقرتان بني وحدتك وجهاز بلوتوث

وقبل البدء يف إجراءات االقرتان ،تأكد من تشغيل البلوتوث يف جهاز
البلوتوث اخلاص بك .يرجى الرجوع إىل دليل املستخدم اخلاص بجهاز
البلوتوث .بمجرد االنتهاء من عملية االقرتان ،ليست هناك حاجة إىل
تكرار تلك العملية مرة أخرى.

 .1حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر الوظيفة .FUNCTION
تظهر عىل الشاشة " "BT READYتقنية البلوتوث جاهزة.

 .2تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية االقرتان.
عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث ،يمكن أن
تظهر قائمة باألجهزة التي تم العثور عليها يف شاشة جهاز
البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث.
تظهر الوحدة اخلاصة بك باسم."LG-HTS" .
 .3عندما يتم اقرتان هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث ،ييضء
مصباح البلوتوث اخلاص هبذه الوحدة وتظهر عىل الشاشة
" "BTPAIREDتم اقرتان تقنية البلوتوث.

,مالحظة
توجد يف بعض األجهزة طريقة خمتلفة لالقرتان ،حسب نوع جهاز
البلوتوث.
 .4استمع إىل املوسيقى.
لالستامع إىل ملفات املوسيقى املخزنة عىل جهاز البلوتوث ،يرجى
الرجوع إىل دليل املستخدم اخلاص باجلهاز.

,مالحظة
يف حالة تغيريك لوظيفة الوحدة ،يتم فصل وظيفة البلوتوث،
وجيب إجراء عملية االقرتان مرة أخرى.

التشغيل
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,مالحظة
y yقد يتعرض الصوت لالنقطاع إذا تم تداخل موجة إلكرتونية
أخرى عىل االتصال.
y yال يمكنك التحكم يف جهاز البلوتوث باستخدام هذه
الوحدة.

y yإمكانية االقرتان هذه حمدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد
لكل وحدة وال تدعم االقرتان املتعدد.
y yحتى إذا كانت املسافة بني جهاز البلوتوث اخلاص بك
واجلهاز أقل من  10مرت ،لكن توجد عوائق بني اجلهازين،
عندئذ ال يمكن التوصيل بني اجلهازين.

y yقد ال يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث ،حسب طراز
اجلهاز.
y yيف حالة عدم اتصال البلوتوث ،تظهر رسالة “BT
”READYتقنية البلوتوث جاهزة عىل الشاشة.

y yسوف ينقطع االتصال يف حال وجود عطل كهربائي ناتج عن
تواجد أجهزة مستخدمة لنفس الرتدد مثل األجهزة الطبية أو
أفران امليكروويف أو أجهزة  LANالالسلكية بنفس املكان.
y yإذا قمت بزيادة املسافة بني جهاز البلوتوث والوحدة فسوف
تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع االتصال إذا
أصبحت املسافة بني جهاز البلوتوث والوحدة أكرب من
النطاق التشغييل للبلوتوث.
y yينقطع اتصال اجلهاز الذي حيتوي عىل تكنولوجيا البلوتوث
الالسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا
أبعدت اجلهاز عن الوحدة الرئيسية ألكثر من  10مرت.

التشغيل

y yعندما يقف شخص ما ويعوق االتصال بني جهاز البلوتوث
واملشغل ،سيتم قطع االتصال.

4
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها
عام
العرض

السبب واحلل

يتعذر تشغيل الطاقة.

y yأدخل قابس السلك الكهربائي يف مقبس احلائط جيدا.

الوحدة ال تبدأ يف استعادة التشغيل.

y yأدخل قرص قابل للتشغيل( .حتقق من نوع القرص ونظام األلوان وكود املنطقة).
y yأدخل القرص بحيث يكون اجلانب اخلاص باستعادة التشغيل ألسفل.
y yنظف القرص.

جهاز ختزين  USBاملوصل غري متعرف
عليه.

y yقم بإلغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيري مستوى التصنيف.

y yحاول استخدام كبل  USBخمتلف ،حيث قد ال تدعم بعض كبالت  USBتيار ًا كافي ًا لعمليات
.USB
y yإذا تم استخدام كبل متديد  USBأو  ،USB HUBقد ال يتم التعرف عىل أجهزة .USB

y yال يتم دعم جهاز  USBالذي يتطلب تثبيت برامج إضافية عندما تكون متص ً
ال بجهاز الكمبيوتر.

ال يمكن تغيري الزاوية.

استكشاف األخطاء وإصالحها
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y yتدعم هذه الوحدة حمرك أقراص  USBمتحرك وحمرك أقراص  USBخارجي  HDDبتنسيق
 FAT32أو .NTFS
َّ y y
إن الزوايا املتعددة غري مسجلة يف فيديو  DVDالذي جيري تشغيله.

ال يمكن تشغيل ملفات األفالم أو الصور
أو املوسيقى.

y yامللفات غري مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله.

ال يعمل جهاز التحكم عن ُبعد بالشكل
املالئم.

y yجهاز التحكم عن ُبعد غري متجه نحو املستشعر عن ُبعد اخلاص بالوحدة.

الوحدة متصلة ،ولكن الطاقة ال يمكن
تشغيلها أو إيقافها.

ال تعمل الوحدة بشكل طبيعي.

y yال تدعم الوحدة الرتميز اخلاص بملف الفيلم.
y yجهاز التحكم عن ُبعد بعيد جدً ا عن الوحدة.

y yهناك عائق يف مسار جهاز التحكم عن ُبعد والوحدة.
y yبطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.

يمكن إعادة ضبط الوحدة عىل النحو التايل.
y yقم بفصل سلك الطاقة ،وانتظر ملدة مخس ٍ
ثوان عىل األقل ،ثم قم بتوصيله مرة أخرى.

استكشاف األخطاء وإصالحها
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الشبكة
العرض

السبب واحلل

ميزة  BD-Liveال تعمل.

y yقد ال حيتوي جهاز ختزين  USBعىل مساحة كافية .قم بتوصيل جهاز  USBعند توفر مساحة
خالية  1جيجا بايت عىل األقل.
ٍ
بشكل صحيح بشبكة االتصال املحلية ومن إمكانية وصوله إىل اإلنرتنت
y yتأكد من توصيل الوحدة
(راجع الصفحة .)20
y yقد تكون رسعة شبكة اإلنرتنت واسعة النطاق غري كافية الستخدام ميزات  .BD-Liveاتصل
بموفر خدمة اإلنرتنت ( )ISPلزيادة رسعة شبكة اإلنرتنت واسعة النطاق عىل النحو املوىص به.

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

خوادم الوسائط املتعددة غري معروضة يف
قائمة أألجهزة

y yجار تشغيل جدار احلامية أو برنامج ملكافحة الفريوسات عىل خادم الوسائط لديك .قم بإيقاف
تشغيل جدار احلامية أو برنامج مكافحة الفريوسات عىل جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.

ال يمكن توصيل املشغِّل بنقطة الوصول أو
بموجه شبكة االتصال املحلية الالسلكية
ِّ
(.)LAN

y yجيوز أن يكون االتصال الالسلكي قد توقف بسبب األجهزة املنزلية التي تستخدم ترددات
الراديو .قم بنقل املشغِّل بعيدً ا عن تلك األجهزة.

نقطة الوصول غري معروضة يف قائمة "اسم
نقطة الوصول".

y yاملشغل غري موصل بالشبكة املحلية املوصل هبا خادم الوسائط اخلاص بك.

موجه شبكة االتصال املحلية الالسلكية ( )LANال يبث SSID
y yقد تكون نقطة الوصول أو ِّ
اخلاص به .اضبط نقطة الوصول لكي تبث  SSIDاخلاصة هبا من خالل الكمبيوتر لديك.

y yقد يكون جهاز الشبكة لديك مثل نقطة الوصول غري مضبوط عىل نطاق وقناة تردد متاحة يمكن
هلذا املشغِّل دعمها.
حاول ضبط نطاق وقناة الرتدد عىل إعداد جهاز الشبكة.

5
استكشاف األخطاء وإصالحها

تكون خدمات الفيديو املتدفق (مثل
™YouTubeوغريه) غال ًبا متوقفة أو
"خامدة" أثناء التشغيل.

y yخيار [توصيل  ]BD-LIVEيف قائمة [إعدادات] مضبوط عىل [ممنوع] .اضبط اخليار عىل
[مسموح].
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الصورة
العرض

السبب واحلل

ال توجد صورة.

y yاخرت وضع إدخال الفيديو املالئم يف التليفزيون حتى تظهر صورة الوحدة عىل شاشة التليفزيون.
y yوصل وصلة الفيديو بإحكام.

y yحتقق من ضبط [إعداد لون  ]HDMIيف قائمة [إعدادات] عىل العنرص املالئم الذي يتوافق مع
اتصال الفيديو اخلاص بك.
y yقد ال يدعم التليفزيون اخلاص بك مستوى االستبانة الذي قمت بضبطه عىل املشغل .قم بتغيري
مستوى االستبانة للوصول إىل املستوى الذي يقبله تليفزيونك.
y yمقبس خمرجات  HDMIاخلاص باملشغل موصل بجهاز  DVIال يدعم محاية حقوق النرش.
يظهر تشويش يف الصورة

y yأنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان خمتلف عن نظام تليفزيونك.

عند تشغيل أقراص  Blu-rayثالثية
األبعاد ال يتم إخراج مشاهد ثالثية األبعاد.

y yقم بتوصيل املشغِّل بالتلفزيون لديك بواسطة كابل  HDMI (HDMI™ Cableعايل الرسعة،
ومن نوع .)A

y yاضبط مستوى االستبانة الذي يقبله تليفزيونك.

y yقد يكون التليفزيون اخلاص بك ال يدعم "تنسيق  HDMIاإلجباري ثالثي األبعاد".

y yخيار [وضع  ]3Dيف قائمة [إعدادات] مضبوط عىل [إيقاف] .اضبط اخليار عىل [تشغيل].

استكشاف األخطاء وإصالحها
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الصوت
العرض

السبب واحلل

ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.

y yالوحدة يف وضع املسح أو احلركة الضعيفة أو اإليقاف املؤقت.
y yمستوى الصوت منخفض.

y yافحص توصيل كابالت مكربات الصوت( .الصفحة )13

دعم العمالء

يمكنك حتديث املشغل باستخدام أحدث الربامج لدعم تشغيل املنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة .للحصول عىل أحدث الربامج اخلاصة هبذا املشغِّل
(إذا كان هناك حتديثات قد تم تصميمها) ،يرجى زيارة املوقع  http://www.lg.com/global/supportأو االتصال بمركز خدمة عمالء رشكة
.LG Electronics

إخطار الربامج مفتوحة املصدر

للحصول عىل كود املصدر املطابق بموجب  GPLو LGPLوتراخيص املصادر املفتوحة األخرى ،يرجى زيارة املوقع
 .http://opensource.lge.comمجيع رشوط الرتخيص ،والتنازل عن حق الضامن ،وإخطارات حقوق النرش املشار إليها متوفرة للتنزيل باستخدام
كود املصدر.

ملحق

التحكم يف التلفزيون باستخدام
جهاز التحكم عن ُبعد املرفق
يمكنك التحكم يف التلفزيون باستخدام األزرار املوضحة أسفل.
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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 ) ،1 (TV POWERاضغط عىل كود جهة
التصنيع جلهاز التلفزيون لديك بستخدام األزرار الرقمية (راجع
اجلدول أدناه).
جهة التصنيع

رقم الكود

Zenith

4 ،3 ،1

Samsung

7 ،6

Hitachi

4

LG

GoldStar
عند الضغط عىل
)TV POWER( 1
AV/INPUT
PR/CH W/S
–VOL +/

,مالحظة

يمكنك

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

Sony

(1افرتايض)2 ،
2 ،1
9 ،8

 .2قم بتحرير زر ) 1 (TV POWERإلكامل 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.

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

ملحق
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ملحق

حتديث برامج الشبكة
إخطار حتديث الشبكة

قد تكون حتسينات األداء و/أو امليزات أو اخلدمات اإلضافية متاحة من
وقت آلخر للوحدات املتصلة بشبكة منزلية عريضة النطاق .وإذا كانت
هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عريضة
النطاق ،سوف يخُ ربك املشغل عن التحديث كام ييل:

اخليار :1

 .1سوف تظهر قائمة التحديث عىل الشاشة عند تشغيل املشغل.

 .2استخدم A/Dلتحديد جهاز ،واضغط عىل ).ENTER (b

حتديث الربنامج

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

,مالحظة
y yقبل حتديث الربامج يف املشغل اخلاص بك ،قم بإزالة أي
اسطوانات وجهاز  USBمن املشغل.

y yوقبل حتديث الربامج يف املشغل اخلاص بك ،أوقف تشغيل
ا ُملشغل ثم شغله مرة أخرى.

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

y yإذا قمت بإلغاء التحديث ،أوقف تشغيل الطاقة وقم بتشغيلها
لألداء املستقر.
y yال يمكن حتديث هذه الوحدة عىل نسخة الربامج السابقة.
	.1حتقق من اتصال الشبكة وإعداداهتا (صفحة .)20

 .2حدد خيار[الربامج] يف القائمة [إعدادات] ،ثم اضغط عىل
).ENTER (b
[]OK
[إلغاء]

لبدء حتديث الربامج.

 .3حدد خيار[حتديث] ،واضغط عىل ).ENTER (b

للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند
بدء التشغيل يف املرة التالية.

اخليار :2
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متاحا من ملقم التحديث ،سوف تظهر أيقونة
إذا كان حتديث الربامج ً
"حتديث" يف اجلزء السفيل من القائمة الرئيسية .إضغط عىل الزر امللون
باألزرق ( )Bللبدء يف عملية التحديث.

سوف يقوم املشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

,مالحظة
y yإذا قمت بالضغط عىل ) ENTER (bأثناء التحقق من
التحديث سوف يؤدي إىل إهناء العملية.

y yإذا مل تكن هناك أي حتديثات متاحة ،سوف تظهر الرسالة “مل
يعثر عىل حتديث” .إضغط عىل ) ENTER (bللعودة إىل
[قائمة رئيسية].
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 .4يف حالة وجود إصدار أحدث ،تظهر الرسالة "هل تريد
التحديث؟".

 .5اخرت [ ]OKلتنزيل التحديثات( .عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم
إهناء التحديث).
 .6يبدأ املشغل يف تنزيل آخر حتديث من امللقم( .سوف يستغرق
التنزيل عدة دقائق وف ًقا حلالة الشبكة املحلية اخلاصة بك)
 .7وعند استكامل التنزيل ،سوف تظهر الرسالة
"تم التحميل .هل تريد التحديث?".

 .8اخرت [ ]OKللبدء يف التحديث( .عند اختيار [ ]Cancelفسوف
يتم إهناء التحديث ولن يعد امللف ا ُملنزل قاب ً
ال إلعادة االستخدام).
ولتحديث الربامج يف املرة التالية ،جيب البدء يف إجراء حتديث
الربامج من البداية مرة أخرى).

<ةحتذير

ال تقم بفصل الطاقة أثناء حتديث الربامج.
 .9عند اكتامل التحديث ،يتم إيقاف الطاقة تلقائي ًا يف غضون ثوان
معدودة.

 .10وعند استكامل التنزيل ،سوف تظهر الرسالة "تم التحميل ،هل تريد
التحديث؟".

,مالحظة

قد ال تعمل وظيفة حتديث الربامج بالشكل املالئم وف ًقا لبيئة
اإلنرتنت اخلاصة بك .ويف هذه احلالة ،يمكنك احلصول عىل
أحدث الربامج من مركز خدمة  LGلإلليكرتونيات املعتمد ثم
قم بتحديث املشغل اخلاص بك .إرجع إىل "دعم العمالء" يف
صفحة .64

ملحق
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ةيفاضإ تامولعم
تافلملا تابلطتم
مالفألا تافلم
الرتمجة
SubRip (.srt / .txt)،
SAMI (.smi)،
SubStation Alpha (.ssa/.
txt)، MicroDVD (.sub/.
txt)، VobSub (.sub)،
SubViewer 1.0 (.sub)،
SubViewer 2.0
(.sub/.txt)، TMPlayer
(.txt)، DVD Subtitle
System (.txt)
SubRip (.srt / .txt)،
SAMI (.smi)، SubStation
Alpha (.ssa/.txt)،
MicroDVD (.sub/.txt)،
SubViewer 1.0 (.sub)،
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt)، TMPlayer (.txt)،
DVD Subtitle System (.txt)

تنسيق
الصوت

امتداد
امللف

تنسيق الرتميز

Dolby
Digital،
DTS،
MP3،
WMA،
AAC،
AC3

DIVX 3.11، DIVX4،
DIVX5، DIVX6
،)(التشغيل القيايس فقط
XVID، MPEG1 SS،
H.264/MPEG-4
AVC، MPEG2 PS،
MPEG2 TS، VC-1
)SM (WMV3

“.avi”، “.divx”،
“.mpg”، “.mpeg”،
“.mkv”، “.mp4”،
“.asf”، “.wmv”، “.m4v”"
،( فارغDRM)
“.vob”، “.3gp”،
“.mov”، “.trp”، “.m2t”،
“.mpe”، “.m1v”، “.m2v”،
“.wm” ، ”.flv”، “.ts”،“.dat”

Dolby
Digital،
DTS،
MP3،
WMA،
AAC،
AC3

DIVX 3.11، DIVX4،
DIVX5، DIVX6
،)(التشغيل القيايس فقط
XVID، MPEG1 SS،
H.264/MPEG-4
AVC، MPEG2 PS،
MPEG2 TS، VC-1
)SM (WMV3

“.avi”، “.divx”،
“.mpg”، “.mpeg”،
“.mkv”، “.mp4”، “.asf”،
“.wmv”، “.m4v”"
،( فارغDRM)
“.mov”، “.trp”، “.m2t”،
“.mpe”، “.m1v”، “.m2v”"
“.flv”، “.ts”

موقع
امللف

،قرص
USB

DLNA

ىقيسوملا تافلم
معدل البت

تردد العينة

 غريwav بعض ملفات
.مدعومة عىل هذا املشغِّل

 كيلو بايت يف الثانية192 - 32 يف نطاق
،)WMA(
 كيلو بايت يف الثانية320 - 32 يف نطاق
،)MP3(

 كيلو هرتز48 - 32 يف نطاق
،)WMA(
 كيلو هرتز48 - 16 يف نطاق
)MP3(

 غريwav بعض ملفات
.مدعومة عىل هذا املشغِّل

 كيلو بايت يف الثانية192 - 32 يف نطاق
،)WMA(
 كيلو بايت يف الثانية320 - 32 يف نطاق
،)MP3(

 كيلو هرتز48 - 32 يف نطاق
،)WMA(
 كيلو هرتز48 - 16 يف نطاق
)MP3(

امتداد
امللف

موقع
امللف

“mp3”، “.wma”،
“.wav”، “.m4a”
،( فارغDRM)
“.flac”

،قرص
USB

“mp3”، “.wma”،
“.wav”، “.m4a”
( فارغDRM)

DLNA

روصلا تافلم
مالحظة
ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط
.التقدمي وغري املخرس غري مدعومة

احلجم
املوىص به

بكسل/ بت24 × 3،000 × 4،000 أقل من
بكسل/ بت32 × 3،000 × 3،000 أقل من

امتداد
امللف

“.jpg”، “.jpeg”،
“.png”،“.gif”،

موقع
امللف

،قرص
،USB
DLNA

.WMV و،ASF، WMA  مثل، عىل قيود يف امتدادات امللفات املتوافقةMacintosh  املرفقة يف إصدارDLNA حتتوي حزمة خادمy y
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y yيقترص اسم امللف عىل  180حر ًفا.

y yاحلد األقىص للملفات/املجلدات:
أقل من ( 2000إمجايل عدد امللفات واملجلدات)

,مالحظة
y yملفات “ ”aviاملرمزة برتميز “ ”codec 9 WMVغري
مدعومة.

y yاستنا ًدا إىل حجم وعدد امللفات ،قد تستغرق قراءة حمتويات
الوسائط عدة دقائق.

y yهذا املشغل يدعم ملفات  8-UTFحتى إذا كانت حتتوي عىل
حمتويات ترمجة برتميز موحد " ."Unicodeهذا املشغل
يمكن أن يدعم ملفات الرتمجة برتميز موحد "."Unicode
النقية.

y yنظر ًا الختبار توافق خادم  DLNAعىل بيئة حزمة خادم
DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials
 ،)Windows editionوقد ختتلف متطلبات امللف
ووظائف التشغيل باختالف خوادم الوسائط.

y yاألقراص املسجلة من خالل جلسات متعددة عىل جهاز
كمبيوتر شخيص عادي ليست مدعومة عىل هذا املشغل.

y yقد خيتلف توافق امللف باختالف اخلادم.

y yال تكون متطلبات امللف املوجودة يف صفحة  68متوائمة
دائماً  .فقد تكون هناك بعض القيود عىل ميزات امللف وقدرة
خادم الوسائط.

y yال يتوفر تشغيل ملفات ترمجة أحد األفالم إال يف جملد مشاركة
عىل الكمبيوتر الشخيص أو خادم وسائط  DLNAالذي تم
إنشاؤه بواسطة برنامج Nero MediaHome 4
 Essentialsاملوفر يف حزمة املشغِّل هذه.
y yمن املحتمل أنه مل تتم مشاركة امللفات بشكل صحيح من
الوسائط القابلة للنقل ،مثل قرص  USBوقرص DVD
وغريه ،عىل خادم الوسائط اخلاص بك.

y yال يمكن هلذه الوحدة دعم ملف  MP3املدمج يف عالمة
.ID3
y yقد ال يكون وقت التشغيل الكيل مللف الصوت وا ُملشار إليه
صحيحا مللفات .VBR
عىل الشاشة
ً

y yربام مل يتم تشغيل ملفات األفالم عالية الدقة والتي حيتوي
عليه القرص املضغوط أو  USB 1.0/1.1بشكل صحيح.
ُيوىص باستخدام قرص  Blu-rayأو  DVDأو USB 2.0
لتشغيل ملفات األفالم عالية الدقة.

y yيدعم هذا املشغل  H.264/MPEG-4 AVCوملف
التعريف الرئييس والعايل املستوى  .4.1قد ال يتم دعم امللفات
ذات املستوى املرتفع.
y yهذا املشغِّل ال يدعم امللفات املسجلة باستخدام
* GMC 1أو *.Qpel 2

*GMC – Global Motion Compensation 1

*Qpel – Quarter pixel 2

y yوحسب أنواع امللفات أو طرق التسجيل ،قد ال يتم التشغيل.
y yولتشغيل ملف أفالم ،جيب أن يتطابق اسم ملف األفالم مع
اسم ملف الرتمجة.

y yعندما تقوم بتشغيل ملف بتنسيق " "ts.أو " "m2ts.أو “.
 "mtsأو " "tp.أو " "Trp.أو  ،"m2t.قد ال يدعم املشغل
اخلاص بك ملفات الرتمجة.
y yقد ال يكون وقت التشغيل الكيل مللف الصوت وا ُملشار إليه
صحيحا مللفات .VBR
عىل الشاشة
ً
y yقد خيتلف توافق برامج ترميز الفيديو /الصوت حسب ملف
الفيديو.

ترميز الفيديو املتقدم عايل الدقة
()AVCHD

y yبإمكان هذا املشغِّل تشغيل األقراص التي بتنسيق  .AVCHDويتم
تسجيل هذه األقراص بشكل طبيعي وتُستخدم يف كامريات الفيديو
الرقمية.
y yتنسيق  AVCHDعبارة عن تنسيق كامريا فيديو رقمية عايل الدقة.
y yتنسيق  MPEG-4 AVC/H.264قادر عىل ضغط الصور
بكفاءة أعىل من تنسيق ضغط الصور التقليدي.

y yبإمكان هذا املشغل تشغيل أقراص  AVCHDباستخدام تنسيق
"."x.v.Colour
y yقد ال تعمل بعض أقراص تنسيق  AVCHDحسب حالة
التسجيل.
y yحتتاج أقراص تنسيق  AVCHDإىل صياغة هنائية.

y yيوفر تنسيق " "x.v.Colourجمموعة ألوان أكرب من أقراص كامريا
فيديو  DVDالعادية.
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حول DLNA

هذا املشغِّل عبارة عن مشغِّل وسائط رقمية معتمد من ،DLNA
ويمكنه عرض وتشغيل حمتوى األفالم والصور واملوسيقى من خادم
الوسائط الرقمية املتوافق مع  DLNAلديك (الكمبيوتر الشخيص
واإللكرتونيات االستهالكية).

حتالف الشبكة الرقمية احلية ( )DLNAعبارة عن مؤسسة صناعية من
اإللكرتونيات االستهالكية ،وصناعة احلوسبة ،ورشكات أجهزة
املحمول .توفر احلياة الرقمية للمستهلكني سهولة مشاركة الوسائط
الرقمية من خالل شبكتك املنزلية.

جيعل شعار شهادة  DLNAمن السهل العثور عىل املنتجات التي تتوافق
مع املبادئ التوجيهية للتوافق مع  .DLNAويتوافق هذا اجلهاز مع
املبادئ التوجيهية للتوافق مع  DLNAإصدار .1.5
عند قيام كمبيوتر شخيص بتشغيل برنامج خادم  DLNAأو توصيل
جهاز آخر متوافق مع  DLNAهبذا املشغِّل ،قد ُيتطلب إجراء بعض
التغيريات عىل إعداد الربنامج أو األجهزة األخرىُ .يرجى الرجوع إىل
تعليامت التشغيل اخلاصة بالربنامج أو اجلهاز ملزيد من املعلومات.

بعض متطلبات النظام

لتشغيل الفيديو عايل الدقة:

y yشاشة عالية الدقة حتتوي عىل مقابس .HDMI
y yقرص  BD-ROMبه حمتوى عايل الدقة.

y yمطلوب مدخل  DVIممكَّن لـ  HDMIأو  HDCPعىل جهاز
العرض لديك لبعض املحتوى (كام هو حمدد من ِقبل مؤلفي
األقراص).

ملحق
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مالحظات التوافق

نظرا ألن تنسيق  BD-ROMعبارة عن تنسيق جديد ،من املمكن
ً y y
حدوث مشاكل يف قرص معني ،واتصال رقمي ،ومشاكل توافق
أخرى .وإذا تعرضت ملشاكل توافقُ ،يرجى االتصال بمركز خدمة
عمالء معتمد.

y yتسمح لك هذه الوحدة باالستمتاع بوظائف مثل عرض صورة
داخل صورة ،الصوت الثانوي والباقات االفرتاضية ،وما إىل ذلك،
مع دعم  BD-ROMونظام عرض ( BONUSVIEWإصدار
 2من نظام  BD-ROMاملظهر  1اإلصدار  .)1.1ومن املمكن
تشغيل الفيديو والصوت الثنائيني من قرص متوافق مع الوظيفة
"صورة يف صورة" .لالطالع عىل طريقة التشغيلُ ،يرجى الرجوع
إىل التعليامت الواردة يف القرص.
y yقد يتطلب عرض املحتوى عايل الدقة وحمتوى  DVDالقيايس
اجلاري حتويله مدخ ً
ال مم َّكنًا لـ  HDMIأو مدخل  DVIمم َّكنًا لـ
 HDCPعىل جهاز العرض اخلاص بك.

y yقد تقيد بعض أقراص  BD-ROMو DVDاستخدام بعض أوامر
أو ميزات التشغيل.
y yيمكنك استخدام جهاز  USBلتخزين بعض املعلومات املتعلقة
بالقرص ،بام يف ذلك املحتوى املنزّ ل عرب اإلنرتنت .وسيتحكم
القرص الذي تستخدمه يف طول فرتة االحتفاظ هبذه املعلومات.
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مواصفات خمرجات الصوت
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch

سرتيو PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch

قناة متعددة PCM
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch

* 1األقراص السمعية الثانوية والتفاعلية لن تدخل يف خمرج تدفق
البتات إذا كان خيار [املخرجات الرقمية] مضبوط ًا عىل [تيار
البتات]( .باستثناء كوديك  :LPCMيتضمن اإلخراج دائ ًام
صوت تفاعيل وثانوي).
* 2يقوم هذا املشغل أوتوماتيكي ًا باختيار صوت  HDMIحسب
قدرة فك الشفرة جلهاز  HDMIاملتصل حتى بالرغم من أن خيار
[املخرجات الرقمية] تم ضبطه عىل [تيار البتات].
* 3يف حالة ضبط اخليار [املخرجات الرقمية] عىل [إعادة ترميز
 ،]DTSيتحدد خمرج الصوت بمقدار  48كيلوهرتز و5.1
قناة .يف حال ضبط اخليار [املخرجات الرقمية] عىل [إعادة ترميز
 ،]DTSيتم إخراج صوت إعادة ترميز  DTSبالنسبة
ألسطوانات  ،BD-ROMويتم إخراج الصوت األصيل بالنسبة
لألسطوانات األخرى( ،مثل [تيار البتات]).

إعادة ترميز DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS

تيار البتات

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

y yيتم إخراج الصوت عىل أنه  48 PCMكيلوهرتز 16/بت بالنسبة
مللفات  MP3/WMAو 44.1 PCMكيلوهرتز16/بت
بالنسبة السطوانات الصوت املدجمة أثناء استعادة التشغيل.

y yومع توصيل الصوت الرقمي ( DIGITAL AUDIO OUTأو
 ،)HDMI OUTقد ال تُسمع أصوات زر قائمة االسطوانة
اخلاصة ب BD-ROMيف حالة ضبط اخليار [املخرجات الرقمية]
عىل [تيار البتات].
y yإذا كان شكل خمرج الصوت الرقمي غري متوافق مع إمكانيات جهاز
استقبالك ،فإن جهاز االستقبال سوف يصدر صوت ًا قوي ًا مشوش ًا أو
ال يصدر أي صوت عىل اإلطالق.
y yال يمكن احلصول عىل الصوت الرقمي املحيط متعدد القنوات من
خالل وصلة رقمية إال إذا كان جهاز استقبالك مركب ًا فيه جهاز فك
شفرة رقمي متعدد القنوات.
y yهذه اإلعدادات غري متاحة مع إشارة الدخل من جهاز خارجي.

6
ملحق

املصدر

مدخل/إعداد

HDMI OUT
*3

*2* 1

72

ملحق

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

 BEبريطانيا العظمى

 GBهولندا

 BOجرين الند

 GLنيوزيالندا

األرجنتني
النمسا

 ATأملانيا

بلجيكا

بوتان
ُبولِيفيا

الربازيل

كمبوديا

 BTاليونان

 BRهونج كونج

 DEنيبال

 GRجزر األنتيل اهلولندية
 HKنيجرييا

 MAسلوفينيا

 NPجنوب أفريقيا
 NLكوريا اجلنوبية

 ANأسبانيا

 NZرسيالنكا

 NGالسويد

 HUالنرويج

 CLإندونيسيا

 IDباكستان

 PKتايالند

كولومبيا

 COإيطاليا

 ITباراجواي

 PYأوغندا

كوستاريكا

 CRاليابان

 JPبولندا

 PLالواليات املتحدة

مجهورية التشيك

 CZالكويت

اإلكوادور

 ECلوكسمبورج

السلفادور

 SVاملالديف

كندا

الصني

الكونغو

كرواتيا

الدانامرك
مرص

أثيوبيا

 KHاملجر

 FIمنغوليا

 MNمجهورية سلوفاكيا

 NOسويرسا

شييل
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 AUفرنسا

 FRاملغرب

 ARفنلندا

أسرتاليا
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الرمز املنطقة
 AFفيجي

الرمز املنطقة
 FJموناكو

الرمز املنطقة
 MCسنغافورة

 CAاهلند

 CNإرسائيل

 CGجامايكا

 HRكينيا
 DKليبيا

 EGماليزيا

 ETاملكسيك

 INعامن
 ILبنام

 JMالفلبني

 KEالربتغال

 KWرومانيا

 LYروسيا االحتادية

 LUاململكة العربية السعودية

 MYالسنغال

MV
MX

 OMتايوان
 PAتركيا

 PHأوكرانيا

 PTأوروجواي

 ROأوزبكستان
 RUفيتنام

 SAزيمبابوي

SN

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

األمهرية

6577

األرمينية

7289

أفار

األلبانية
العربية

األساميز ّية
ّ
األيامرية

 8381غاليشيان
اجلورجية

6582
6583

األملانية

اليونانية

جرين الند

الغوارانية

الرمز اللغة
 7082الليتوانية

الرمز اللغة
 7684السندية

 7176ماالجاس

 7771السلوفاكية

8375

 6869ماالياالم

 7776األسبانية

6983

 7089املقدونية
 7565املاليزية
 6976املاورية
 7576املاراثية

 7178املالدوفية

األذربيجانية

 6588اجلوجاراتية
 6590اهلاوسا

 7265ناورو

الباسكية

 6985اهلندية

البشكريية

البنغالية

بوتان

البهارية

الربيتونية

البلغارية

البورمية

 6665العربية

 6678املجرية
 6890األيسلندية

 6672األندونيسية
اللغة الدولية

6682
6671
7789

األيرلندية

اإليطالية

اليابانية

البيالروسية

 6669الكانادا
 9072الكشمريية

التشيكية

 6783الكرغيزية

 7185املانغولية

 7775السنغالية

 7783السلوفينية
 7773السودانية

 7782السواحيلية
 7779السويدية

 7778التاجالوج

8373
8376
8385
8387
8386
8476

 7865الطاجيكية

8471

 7273النروجيية

 7879التيلوجية

8469

 7383البنجابية

 8065التونجية

 7365الفارسية

 7065الرتكامنية

8475

 8084األوكرانية

8575

 7387النيبالية
 7285األوريا

 7378الباشتو

 7165البولندية

 7384الربتغالية
 7465كويتشوا

 7869التاميلية

8465

 7982التايالندية

8472

 8083الرتكية

8482

 8076التوية

 8185األوردية

8479

8487
8582

 7578رايتو رومانيك

 8277األوزبكية

8590

الكرواتية

 7282الكازاخاستانية

 7575الروسية

 8285الفوالبيكية

8679

الدانامركية

 6865الكورية
 7876الكردية

السنكريت ّية
 7579اللغة ّ
 7585اجليلية األسكتلندية

 8365الولوفية
 7168إكسوزا

8779

 7665الكرواتية الرصبية

 8382اليديشية
 8372اليوروبا

7473

الصينية

اهلولندية

اإلنجليزية

 6978الالوسية
الالتينية

األستونية

6984

فيجي

7074

إسربانتو

الفاروزية
الفنلندية

6979
7079
7073

الالتفية

اللينجاال

 7583الرومانية

 7589السامسوينية

 7679الرصبية
 7686شونا
7678

 8279الفيتنامية
 8377الويلزية

 8378الزولو

8673
6789
8872
8979
9085
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األفريقية

اللغة
 6565الفرنسية
 6570الفريزية

الرمز
8368
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العالمات التجارية والرتاخيص

™ ،Blu-ray Discو™ ،Blu-rayو™ ،Blu-ray 3Dو
™ ،BD-Liveو ،™BONUSVIEWوالشعارات عبارة عن
عالمات جتارية مملوكة لرابطة .Blu-ray Disc

"شعار  "DVDعالمة جتارية ملؤسسة DVD Format/Logo
.Licensing Corporation

 Javaهي عالمة جتارية لرشكة أوراكل و/أو الرشكات التابعة هلا.

" "x.v.Colourعالمة جتارية ملؤسسة .Sony Corporation

ملحق
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تعترب عبارة  HDMIوتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI
وشعار  HDMIعالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لرشكة
ترخيص  HDMIذات املسؤوليية املحدودة  LLCيف الواليات
املتحدة والبلدان األخرى.

تم التصنيع برتخيص من معامل Dolby Laboratories.
 Dolbyورمز  Dاملزدوج عالمتان جتاريتان ملعامل Dolby
.Laboratories

® DLNAوشعار  DLNAو® DLNA CERTIFIEDعالمات
جتارية أو عالمات خدمة أو عالمات اعتامد لرشكة Digital
.Living Network Alliance

ُمصنع بموجب ترخيص براءات االخرتاع األمريكية التي حتمل
أرقام;6،226،616 ;5،974،380 ;5،956،674 :
;7،333،929 ;7،272،567 ;7،392،195 ;6،487،535
 7،212،872وبموجب براءات اخرتاع أمريكية وعاملية أخرى
الصادرة منها واملعلقة .يعد اسم  DTS-Hdوالرمز & واسم
 DTS-HDوالرمز مندجمني م ًعا عالمات جتارية مسجلة وكذا ُيعد
 DTS-HD Master Audioعالمة رئيسية لرشكة .DTS
يتضمن املنتج برامج .رشكة ©  DTSمجيع احلقوق حمفوظة.

شعار  Wi-Fi CERTIFIEDهو عالمة اعتامد لرشكة Wi-Fi
.Alliance

عالمة  Wi-Fi Protected Setup Markعالمة جتارية لرشكة
.Wi-Fi Alliance

" "AVCHDوشعار " "AVCHDعالمتان جتاريتان ملؤسستي
 Panasonic Corporationو.Sony Corporation

وتعني رساالت "صمم خصيصا جلهاز " "،ipodصمم خصيصا
جلهاز " "،iPhoneصمم خصيصا جلهاز  "iPadأن امللحقات
االلكرتونية قد صممت خصيصا من أجل االتصال بجهاز iPod،
 ،iPhoneأو  iPadعىل التوايل كام تم اعتامده من قبل املطور طبقا
ملعايري األداء اخلاصة برشكة أبل .رشكة آبل غري مسؤولة عن عمل
هذه األجهزة أو توافقها مع معايري السالمة أو املعايري التنظيمية.
يرجى مالحظة أن استخدام هذه امللحقات مع جهاز  iPadأو
 iPhoneأو  iPadقد يؤثر عىل األداء الالسلكي.

® DivX®، DivX Certifiedوالشعارات ذات الصلة هي
عالمات جتارية مسجلة لصالح رشكة  Roviأو الرشكات التابعة هلا
وتستخدم بموجب ترخيص.
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تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل .Audyssey
تم التقدم بطلب للحصول عىل براءة اخرتاع يف الواليات املتحدة
والبلدان األجنبية[ .عالمة  Audysseyالتجارية] هي عالمة جتارية
[مسجلة] ملعامل .Audyssey
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إشعار Cinavia

يستخدم هذا املنتج تقنية  Cinaviaللحد من االستخدام غري املسموح
به لبعض ملفات الفيديو واألفالم التجارية واملواد املسجلة الصوتية
اخلاصة هبا .عند اكتشاف أي استخدم حمظور لنسخة غري مسموح هبا،
تظهر رسالة ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.
يمكن احلصول عىل املزيد من املعلومات عن تقنية Cinavia
يف مركز معلومات مستهلكي (Cinavia Online Consumer
"Information Center) Cinavia
عىل اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوين .http://www.cinavia.com
لطلب املزيد من املعلومات حول  Cinaviaعن طريق الربيد ،قم
بإرسال بطاقة بريدية مع كتابة عنوانك الربيدي إىل عنوان:
"Cinavia Consumer Information Center
USA ،92138 ،San Diego، CA ،86851 P.O. Box

حيتوي هذا املنتج عىل تقنية خاضعة للملكية بموجب ترخيص من
 Verance Corporationوهو حممي بموجب براءة االخرتاع
األمريكية رقم  7.369.677وبراءت اخرتاع أمريكية أخرى وعىل
مستوى العامل تم إصدارها بالفعل وأخرى معلقة ،ذلك إضافة إىل حقوق
الطبع والنرش ومحاية األرسار التجارية لبعض جوانب هذه التقنية .إن
" Cinaviaعالمة جتارية ملؤسسة .Verance Corporation
حقوق الطبع والنرش.Verance Corporation 2004-2012
مجيع حقوق الطبع والنرش حمفوظة لرشكة  .Veranceحيظر القيام بأي
هندسة عكسية أو تفكيك.
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املواصفات
عام

متطلبات الطاقة

راجع امللصق الرئييس عىل اللوحة اخللفية.

األبعاد اخلارجية (العرض × االرتفاع × العمق)
الوزن الصايف (تقري ًبا)
درجة حرارة التشغيل
الرطوبة التشغيلية

حوايل  444مم  65 xمم  292.5 xمم
 3.5كجم
من  5إىل  35درجة مئوية
من  %5إىل %90

( HDMI IN/OUTالفيديو/الصوت)
ANALOG AUDIO IN
)DIGITAL IN (OPTICAL
MIC IN

 19سنًا (النوع ) HDMI™ Connector ،A
 1( Vrms 2.0كيلو هرتز 0 ،ديسيبل) 600 ،أوم ،مقبس ( RCAيمني ،يسار) × 1
 3فولط (صورة إىل صورة) ،مقبس ضوئي × 1
 6.3مم مقبس

نطاق توليف FM

 87.5حتى  108.0ميجاهرتز أو  87.50حتى  108.00ميجاهرتز

استهالك الطاقة

املخارج/املداخل

املوالف

راجع امللصق الرئييس عىل اللوحة اخللفية.

مكرب الصوت

خمرج الطاقة ( 8أوم  4 /أوم  3 /أوم)( ،نظام إدارة التسجيالت) ،إمجايل تشوه التناسق 10%
اجلزء األمامي
يفلخلا ءزجلا

 180وات 2 x

زكرملا

توصلا مخضم

تأثري ثالثي األبعادأيرس

تأثري ثالثي األبعادأيمن
النظام

الليزر

الطول املوجي

نظام اإلشارات
منفذ LAN

شبكة  LANالسلكية (هوائي داخيل)
وحدة التغذية بالطاقة الناقلة ()USB

 180وات

 200وات (سالب)
 90وات 2 x
 90وات 2 x

ليزر شبه موصل

 405نانومرت  650 /نانومرت

نظام تلفزيون ألوان  PAL/NTSCقيايس
مقبس 100BASE-TX / 10BASE-T ،1 × Ethernet
وصول شبكي السلكي مضمن بمعيار ( IEEE 802.11nالنطاق الرتددي  5جيجاهرتز
و 2.4جيجاهرتز) متوافق مع شبكات .802.11a/b/g Wi-Fi
( A 2.1 0 5 V DCاجلزء األمامي) ( 300 mA 0 5 V DC /يفلخلا ءزجلا)

6
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اإلمجايل

 1460وات

 180وات 2 x
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مكربات الصوت ()BH9230BW

مكرب الصوت األمامي (أيرس  /أيمن) ()S93B1-S
النوع

سامعتان ثنائيتان االجتاهات

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مكرب الصوت اخللفي (أيرس  /أيمن) ()S93B1-S
النوع

سامعتان ثنائيتان االجتاهات

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مكرب الصوت األوسط ()S93T1-C
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مضخم الصوت ()S93T1-W
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 3أوم

 200وات
طاقة اإلدخال
السامعة األمامية ألعىل (أيرس  /أيمن)

ملحق
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النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 8أوم

 90وات
طاقة اإلدخال
السامعة اخللفية ألعىل (أيرس  /أيمن)
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 8أوم

طاقة اإلدخال

 90وات

احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن

 360وات
 88ملم  294 Xملم  85 Xملم
 1.2كجم
 360وات
 88ملم  294 Xملم  85 Xملم
 1.2كجم
 360وات
 360ملم  81 Xملم  70 Xملم
 1.1كجم
 400وات
 251ملم  336 Xملم  310 Xملم
 5.9كجم
 180وات
سامعات أمامية مدجمة

 180وات
سامعات خلفية مدجمة
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مكربات الصوت ()BH9430PW

النوع

 2مكرب صوت ثالثي االجتاه

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مكرب الصوت اخللفي (أيرس  /أيمن) ()S93B1-S
النوع

سامعتان ثنائيتان االجتاهات

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مكرب الصوت األوسط ()S93T1-C
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مضخم الصوت ()S93T1-W
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 3أوم

 200وات
طاقة اإلدخال
السامعة األمامية ألعىل (أيرس  /أيمن)
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 8أوم

 90وات
طاقة اإلدخال
السامعة اخللفية ألعىل (أيرس  /أيمن)
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 8أوم

طاقة اإلدخال

 90وات

احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن

 360وات
 270ملم  1300 Xملم  270 Xملم
 5.3كجم
 360وات
 88ملم  294 Xملم  85 Xملم
 1.2كجم
 360وات
 360ملم  81 Xملم  70 Xملم
 1.1كجم
 400وات
 251ملم  336 Xملم  310 Xملم
 5.9كجم
 180وات
سامعات أمامية مدجمة

 180وات
سامعات خلفية مدجمة
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مكرب الصوت األمامي (أيرس  /أيمن) ()S93T1-S
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مكربات الصوت ()BH9530TW

مكرب الصوت األمامي (أيرس  /أيمن) ()S93T1-S
النوع

 2مكرب صوت ثالثي االجتاه

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مكرب الصوت اخللفي (أيرس  /أيمن) ()S93T1-S
النوع

 2مكرب صوت ثالثي االجتاه

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مكرب الصوت األوسط ()S93T1-C
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 4أوم

 180وات
طاقة اإلدخال
مضخم الصوت ()S93T1-W
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 3أوم

 200وات
طاقة اإلدخال
السامعة األمامية ألعىل (أيرس  /أيمن)
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النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 8أوم

 90وات
طاقة اإلدخال
السامعة اخللفية ألعىل (أيرس  /أيمن)
النوع

مكرب صوت واحد يف اجتاه واحد

املقاومة املقيمة

 8أوم

طاقة اإلدخال

 90وات

احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن
احلد األقىص لطاقة
اإلدخال
صايف األبعاد (العرض
× االرتفاع × العمق)
صايف الوزن

جهاز االستقبال الالسلكي ()W3-4
متطلبات الطاقة

استهالك الطاقة

ارجع إىل امللصق الرئييس أسفل جهاز االستقبال
ارجع إىل امللصق الرئييس أسفل جهاز االستقبال

األبعاد اخلارجية (العرض × االرتفاع × العمق)  245ملم  190 Xملم  80.2 Xملم

صايف الوزن (حوايل)

 1.21كجم

y yالتصميامت واملواصفات عرضة للتغيري دون إشعار ُمسبق.

 360وات
 270ملم  1300 Xملم  270 Xملم
 5.3كجم
 360وات
 270ملم  1300 Xملم  270 Xملم
 5.3كجم
 360وات
 360ملم  81 Xملم  70 Xملم
 1.1كجم
 400وات
 251ملم  336 Xملم  310 Xملم
 5.9كجم
 180وات
سامعات أمامية مدجمة

 180وات
سامعات خلفية مدجمة
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مالحظات عىل األقراص
التعامل مع األقراص

التعامل مع الوحدة

ال تلمس وجه التشغيل يف القرص .وامسك بالقرص من حوافه؛ حتى
ال تبقى آثار األصابع عىل السطح .و ُيمنع من ًعا باتًا لص أي ورق أو
رشيط عىل القرص.

الرجاء حفظ عبوة الشحن األصلية ومواد التغليف .إذا احتجت إىل
شحن الوحدة ،فأعدها إىل عبوهتا كام وصلت إليك من املصنع؛ وذلك
لضامن أقىص قدر من احلامية.

ختزين األقراص

لتنظيف املشغل ،استخدام قطعة قامش ناعمة وجافة .إذا كانت األسطح
شديدة االتساخ ،فاستخدام قطعة قامش ناعمة مبللة قلي ً
ال بمحول
تنظيف معتدل .ال تستخدم املنظفات القوية مثل الكحول والبنزين
والتنر؛ حيث قد ترض هذه املواد بسطح الوحدة.

تنظيف األقراص

عند شحن الوحدة

تنظيف الوحدة

احلفاظ عىل نظافة األسطح اخلارجية

ال تستخدم سوائل متطايرة مثل سرباي مبيد حرشي
�yy
بالقرب من الوحدة.
�yy
بالسطح.

قد يؤدي املسح باستخدام قاميش خشن إىل إحلاق الرضر

بعد التشغيل ،خزن القص يف حاويته .وال تعرضه ألشعة الشمس
معرضا ألشعة الشمس يف
املبارشة أو مصادر حرارة وال ترتكه أبدً ا
ً
السيارة وهي أثناء َركنها.

قد تؤدي آثار األصابع واألتربة عىل القرص إىل ضعف جودة الصورة
وتشوه الصوت .قبل التشغيل ،نظف القرص بقطعة قامش نظيفة.
وامسحه من املنتصف إىل اخلارج.

ال تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر أو املنظفات
املتوفرة يف السوق أو سرباي مضاد للكهرباء الساكنة خمصص
السطوانات الفينيل القديمة.

ال ترتك منتجات مطاطي أو بالستيكية مالمسة للوحدة
�yy
لفرتة زمنية طويلة.

صيانة الوحدة

6
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الوحدة عبارة عن جهاز دقيق عايل التقنية .فقد تنخفض جودة الصورة
إذا كانت عدسات االلتقاط البرصية وأجزاء حمركات األقراص متسخة
أو ممزقة .ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بأقرب مركز صيانة
معتمد.
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معلومات مهمة بشأن خدمات
الشبكة
تلقى املسؤولية عىل مزود اخلدمة وحده الذي تم احلصول منه عىل ما ييل:
كل املعلومات والبيانات والوثائق واالتصاالت والتنزيالت وامللفات
والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقاطع الفيديو
واملنشورات عرب اإلنرتنت والنرشات واألدوات واملوارد والربجميات
والرموز والربامج والتطبيقات الصغرية واألجهزة الصغرية والتطبيقات
واملنتجات واملحتويات األخرى ("املحتوى") وكل اخلدمات والعروض
("اخلدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عربه.
وتوفر والوصول إىل املحتوى واخلدمات املقدمني من مزود اخلدمة عرب
 LGE Deviceعرضة للتغيري يف أي وقت بدون إشعار مسبق ،بام يف
ذلك – عىل سبيل املثال ال احلرص – تعليق أو إزالة أو إيقاف كل
املحتوى واخلدمات أو أي جزء منهام.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن املحتوى أو اخلدمات،
يمكنك الرجوع إىل موقع ويب مزود اخلدمة للحصول عىل أحدث
املعلومات .وال تتحمل  LGEأي مسؤولية قانونية أو غريها عن خدمة
العمالء بشأن املحتوى واخلدمات .وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب
بشأن خدمة املحتوى أو اخلدمات إىل مزودي املحتوى واخلدمات
املعنيني.

الرجاء مالحظة أن  LGEغري مسؤولة عن أي حمتوى أو خدمات مقدمة
من مزود اخلدمة أو أي تغيريات يف املحتوى أو اخلدمات أو إزالة أي
منهام أو إيقافه ،وال تضمن أو تتعهد بتوفري مثل هذا املحتوى وهذه
اخلدمات أو الوصول إيل أي منهام.
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