دليل المالك

تلفاز *LED
* إن تلفاز  LEDمن  LGمزوّ د بشاشة  LCDمع إضاءة خلفية بتقنية .LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

**LW75
**LW76
**LY75
**LY76
**LY96
www.lg.com
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تحذير
•إذا تجاهلت رسالة التحذير ،فقد تتعرّ ض إلصابة بالغة أو
حادث خطير أو حالة وفاة.

تنبيه
•إذا تجاهلت رسالة التنبيه ،قد تتعرّ ض إلصابة طفيفة أو قد
يتسبب ذلك بإلحاق ضرر بالمنتج.

مالحظة
•تساعدك المالحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه
بأمان .يُرجى قراءة المالحظة بعناية قبل استخدام المنتج.

صيخارتلا  /ردصملا ةحوتفم جماربلا راعشإ
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التراخيص

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل  .Dolbyإن  Dolbyورمز  Dالمزدوج تمثل عالمات تجارية لمعامل
.Dolby

"يعد مصطلحا  HDMIو HDMI High-Definition Multimedia Interfaceوشعار  HDMIعالمات
تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  HDMI Licensing, LLCفي الواليات المتحدة ودول أخرى".

حول DIVX VIDEO DivX® :عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة  ،DivX, LLCوهي شركة تابعة
لشركة  .Rovi Corporationوهذا الجهاز يعد جهاز ® DivX Certifiedالذي يسمح بتشغيل فيديو .DivX
تفضل بزيارة الموقع  divx.comلمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج الالزمة لتحويل ملفاتك
إلى صيغة فيديو .DivX
حول  :DIVX VIDEO-ON-DEMANDيجب تسجيل جهاز ® DivX Certifiedهذا لتتمكن من تشغيل
أفالم ( DivX Video-on-Demandالمعروفة اختصارً ا بـ  )VODالتي تم شراؤها .للحصول على رمز
التسجيل ،حدّد موقع قسم  DivX VODفي قائمة إعداد الجهاز .انتقل إلى موقع  vod.divx.comللحصول
على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.
" DivX Certified®لتشغيل فيديو DivX®حتى  ،HD 1080pبما في ذلك المحتوى ".Premium
"® DivXو ® DivX Certifiedوالشعارات ذات الصلة هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi
 Corporationأو الشركات التابعة لها و ُتستخدم بموجب ترخيص".
"تغطيها واحدة أو أكثر من براءات االختراع التالية في الواليات المتحدة:
”7,519,274 ;7,515,710 ;7,460,668 ;7,295,673
لبراءات اختراع  ،DTSراجع الموقع  .http://patents.dts.comتم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS
 .Licensing Limitedإن  DTSو  Symbolو  & DTSو  Symbolمعًا هي عالمات تجارية مسجلة
كما أن  DTS 2.0+ Digital Outهي عالمة تجارية لشركة  .DTS, Inc. © DTS, Incجميع الحقوق
محفوظة.

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

العربية

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز .للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص ،يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.
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تعليماج األمان

تعليمات األمان
العربية

يرجى قراءة احتياطاج األمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

عرض الصور ثالثية األبعاد (الطرازات ثالثية األبعاد فقط)

تحذير

بيئة المشاهدة
وقج العرض
ً
قسطا من الراحة قدره  15 - 5دقيقة كل ساعة .حيث قد يتسبب عرض المحتوياج ثالثية األبعاد
عند مشاهدة محتوياج ثالثية األبعاد ،خذ
لفترة طويلة في اإلصابة بالصداع أو الدوار أو اإلرهاق أو إجهاد العين.

بالنسبة إلى الذين يعانون من النوبات المرضية المتعلقة بالتحسس الضوئي أو األمراض المزمنة
قد يعاني بعض المستخدمين نوباج مرضية أو أعراض أخرى غير عادية عند تعرضهم لضوء وامض أو لنمط محدد من المحتوياج ثالثية األبعاد.
ج حامالً و/أو كنج تعاني من مرض مزمن وخاصة الصرع أو اضطراباج
تجنب مشاهدة مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد إذا كنج تشعر بغثيان أو كن ِ
القلب أو ضغط الدم وما شابه.
ال يُوصى بمشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد للمصابين بالعمى المجسّم أو الشذوذ المجسّم .فقد يشعرون بازدواج الصور أو بعدم الراحة أثناء
المشاهدة.
الحول أو الغَ مَش (ضعف الرؤية) أو االستجماتيزم ،فقد تواجه مشكلة في اإلحساس بالعمق وقد تشعر بالتعب بسرعة بسبب
إذا كنج تعاني من َ
الصور المزدوجة .ينصح بأخذ أقساط من الراحة أكثر من المعدل الذي يأخذه البالغون.
إذا كان هناك تفاوج في الرؤية بين العين اليمنى واليسرى ،فتحقق من قوة حاسة البصر لديك قبل مشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد.

األعراض التي تتطلب االنقطاع عن مشاهدة المحتويات ثالثية األبعاد أو تجنبها
تجنب مشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد عندما تشعر بالتعب الناشﺊ عن قلة النوم أو العمل الكثير أو كنج تحج تأثير المشروب.
ً
قسطا من الراحة حتى تزول األعراض.
عند الشعور بهذه األعراض ،توقف عن استخدام/مشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد وخذ
استشر الطبيب عند استمرار هذه األعراض .قد تشمل األعراض الشعور بالصداع أو اإلحساس بألم بمقلة العين أو الدوار أو الغثيان أو
خفقان القلب أو ضبابية في الرؤية أو عدم الراحة أو ازدواج الصورة أو عدم الراحة في الرؤية أو اإلحساس بالتعب.

تعليماج األمان
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بيئة المشاهدة
مسافة المشاهدة
حافظ على وجود مسافة ال تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة محتوياج ثالثية األبعاد .في حالة عدم الشعور بالراحة عند
مشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد ،ابتعد عن التلفاز.

عمر المشاهد
األطفال الصغار/األطفال
يحظر استخدام/مشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد لألطفال دون  6أعوام.
قد يتفاعل األطفال دون  10أعوام بصورة زائدة وتصبح اإلثارة لديهم أكبر حيث إن حاسة الرؤية لديهم ال تزال في طور النمو (على سبيل
المثال ،قد يحاولون لمس الشاشة أو القفز داخلها) .لذا ينبغي مراقبة األطفال جي ًدا واالنتباه لهم عند مشاهدتهم المحتوياج ثالثية األبعاد.
لدى األطفال تفاوج في الرؤية بالعين للعروض ثالثية األبعاد بخالف البالغين وذلك ألن المسافة بين العينين لديهم أقصر من المسافة عند
البالغين .لذا فهم يتلقون عم ًقا أكبر بالنسبة للعروض المجسمة مقارنة بالبالغين عند مشاهدة نفس الصورة ثالثية األبعاد.
المراهقون
قد يتفاعل المراهقون أقل من  19عامًا مع الحساسية بسبب التنبيه البصري الناتج من اإلضاءة في المحتوياج ثالثية األبعاد .لذا قدّم لهم
النصح باالبتعاد عن مشاهدة المحتوياج ثالثية األبعاد لفترة طويلة عندما يشعرون بالتعب.
كبار السن
قد يتلقى كبار السن تأثيرً ا ثالثي األبعاد أقل مقارنة بالشباب .ال تجلس أقرب من المسافة الموصى بها عند مشاهدة التلفاز.
-

تنبيهات عند استخدام نظارات األبعاد الثالثية
تأكد من استخدام نظاراج األبعاد الثالثية الخاصة بـ  .LGوإال ،فلن تكون قادرً ا على مشاهدة مقاطع الفيديو ثالثية األبعاد بشكل صحيح.
ال تستخدم نظاراج األبعاد الثالثية بدالً من النظاراج العادية أو النظاراج الشمسية أو النظاراج الواقية.
قد يؤدي استخدام نظاراج األبعاد الثالثية المعدّلة إلى إجهاد العين أو تشويه الصورة.
ال تحتفظ بالنظاراج في درجاج حرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا .فقد يتسبب ذلك في تشوه شكلها.
إن نظاراج األبعاد الثالثية سهلة الكسر والخدش .استخدم دائمًا قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف العدساج .ال تخدش عدساج النظاراج باستخدام
أشياء حادة أو تقم بتنظيفها/بمسحها باستخدام مواد كيميائية.

العربية

تنبيه
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تيبثتلا ةيلمع  /ريضحتلاو عيمجتلا

العربية

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

عملية التثبيت
1 1افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتمالها على كل الملحقات.
2 2ثبّت الحامل بجهاز التلفاز( .حسب الطراز)
3 3قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.
4 4تأكد من توافر اتصال الشبكة.
يمكنك استخدام وظائف شبكة التلفاز عند اتصال الشبكة فقط.
	* إذا تم تشغيل التلفاز للمرة األولى بعد شحنه من المصنع ،قد تستغرق تهيئته دقائق قليلة.

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

تنبيه
•ال تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السالمة وطول العمر االفتراضي للمنتج.
•ال يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
•ال يجب نزع الفيلم الرقيق المثبّت على شاشة بعض الطرازات.

مالحظة
•قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
•قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
•للحصول على أفضل اتصال ،يجب أال تتجاوز أطراف كبالت  HDMIووحدات USB  10مم سم ًكا و  18مم عرضًا .استخدم كبل
إطالة يعتمد  USB 2.0إذا كان كبل  USBأو بطاقة ذاكرة  USBال تالئم منفذ  USBفي التلفاز.

B

B
A

<  10مم
*= A

A

<  18مم
*= B

ريضحتلاو عيمجتلا
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فواصل المباعدة للتثبيت على الحائط
2EA
(الطرازات ** 42LW75و**42LW76
و ** 42LY75و ** 42LY76فقط)
(راجع الصفحة )21

أداة التحكم في الكبالت
2EA
(الطرازات * LY750و * LY760و
** LY96فقط)
(راجع الصفحة )22

قاعدة الحامل
(الطرازات ** 22LW75فقط)
(راجع الصفحة )14

براغي الحامل
M4 x L20 ،4EA
(الطرازات * 32LY750و
* 42/47/55LY751و * 32LY760و
* 42/47/55LY761فقط)
M4 x L20 ،6EA
(الطرازات * 32/39LY751و
* 32/39LY761فقط)
(راجع الصفحة  14و  15و )16

براغي الحامل
M4 x L14 ،4EA
(الطرازات * 39/42/47/55LY750و
* 42/47/55LY751و
* 39/42/47/55LY760و
* 42/47/55LY761و
** 42/47/55LY96فقط)
(راجع الصفحة  14و )16

براغي الحامل
M4 x L12 ،4EA
(الطرازات ** 60LY96فقط)
(راجع الصفحة )14

ENGLISH
ENG

وحدة التحكم عن بُعد والبطاريات (بحجم
)AAA
(الطرازات ** LW75و ** LY75و
** LY76و ** LY96فقط)
(راجع الصفحة  31و )32

دليل المالك

حامل كبل
(حسب الطراز)
(راجع الصفحة )22

(حسب الطراز)

أو

سلك الطاقة

أو

محول AC-DC
ّ
(راجع الصفحة )24

محول AC-DC
سلك الطاقةّ /
(راجع الصفحة )24

ENGLISH
ENG

RATIO
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ريضحتلاو عيمجتلا

العربية
أو

حامل كبل
4EA
(الطرازات ** 22/28LW75فقط)

أداة التحكم في الكبالت
2EA
(الطرازات ** 22/28LW75فقط)

العازل
(حسب الطراز)
(راجع الصفحة )9

هيكل الحامل  /قاعدة الحامل
(الطرازات * LY751و * LY761فقط)
(راجع الصفحة  15و )16

حامل سلك الطاقة  /البرغي
1EA
(الطرازات *39/42/47/55LY751
و * 39/42/47/55LY761فقط)
(راجع الصفحة )22

براغي  Torx Plusذات رأس نجمي
2EA
(الطرازات * LY751و * LY761فقط)
(راجع الصفحة  15و )16

براغي لتثبيت الحامل
2EA
(حسب الطراز)
(راجع الصفحة )19

حلقات البراغي لتثبيت الحامل
2EA
(حسب الطراز)
(راجع الصفحة )19

صواميل لتثبيت الحامل
2EA
(حسب الطراز)
(راجع الصفحة )19

األغطية المطاطية
2EA
(الطرازات * LY751و * LY761فقط)
(راجع الصفحة )17

قاعدة الحامل
(الطرازات * LY750و * LY760و
** LY96فقط)
(راجع الصفحة )14

ريضحتلاو عيمجتلا
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•دليل تثبيت عازل الهوائي
 استخدم هذا العازل لتثبيت التلفاز في مكان يوجد فيه تفاوت في الفولتية بين التلفاز و  GNDالخاص بإشارة الهوائي.» إذا» كان ثمة تفاوت في الفولتية بين التلفاز و  GNDالخاص بإشارة الهوائي ،فيمكن أن ترتفع حرارة وحدة االتصال بالهوائي وقد تؤدي
الحرارة المفرطة إلى وقوع حادث.
 لمزيد من األمان عند مشاهدة التلفاز ،يمكنك إزالة فولتية الطاقة من هوائي التلفاز بصورة فعالة أكثر .يوصى بتعليق العازل على الحائط.اذا كان ال يمكن تثبيته على الحائط ،قم بتعليقه على التلفاز .تج ّنب فصل عازل الهوائي بعد التثبيت.
 تأكد من توصيل هوائي التلفاز قبل البدء.1

1االتصال بالتلفاز

2

2االتصال بجهاز .Set-Top box

الحائط
أو

العازل

ANTENNA/
CABLE IN

الكبل  /الهوائي

قم بتوصيل أحد طرفي العازل بمقبس الكبل/الهوائي والطرف الثاني بالتلفاز أو جهاز .Set-Top box
"من شأن األجهزة المتصلة بوحدة التأريض الواقية الخاصة بالمبنى عبر االتصال الرئيسي أو عبر أجهزة أخرى متصلة بوحدة
التأريض الواقية  -باإلضافة إلى األجهزة المتصلة بنظام توزيع الكبل باستخدام كبل محوري  ،أن تؤدي في بعض األحيان إلى
نشوب حريق .وبالتالي يجب توفير االتصال بنظام توزيع الكبل عبر جهاز يقوم بتوفير عزل كهربائي ما دون نطاق تردد معيّن
(عازل جلفاني ،يرجى مراجعة ")EN 60728-11
عند تثبيت عازل التردد الراديوي ،قد ينخفض مستوى حساسية اإلشارة على نحو خفيف.

العربية

مالحظة

 10ريضحتلاو عيمجتلا

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل
العربية

يمكن تغيير العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل أو تعديلها بهدف تحسين الجودة من دون أي إشعار.
اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر.
تعمل هذه الوحدات مع بعض الطرازات فقط.
الجهاز الصوتي من LG

AN-MR300
وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic

AN-MR500
وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic

ساعة مزودة بمؤشر LED
LEC-003

***AG-F
نظارات السينما ثالثية األبعاد

WCR-800
وحدة الشحن الالسلكية

WCP-800
لوحة الشحن الالسلكية

التوافق

**LW75

الجهاز الصوتي من LG


•

AN-MR300
وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic


•

AN-MR500
وحدة التحكم السحرية عن بُعد Magic
ساعة مزودة بمؤشر LED
LEC-003

**LW76

•

**LY75

•


•


•


•

•

•
(الطرازات
** 32/42LW75فقط)

**LY76

**LY96


•


•

•

***AG-F
نظارات السينما ثالثية األبعاد


•


•

•

WCR-800
وحدة الشحن الالسلكية


•

WCP-800
لوحة الشحن الالسلكية


•

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استنادًا إلى ترقية وظائف المنتج ،أو ظروف الشركة المص ّنعة أو سياساتها.

ريضحتلاو عيمجتلا

11

األجزاء واألزرار
النوع  22/28LW75** : Aفقط

الشاشة

الشاشة

مكبرات الصوت

مكبرات الصوت

قاعدة الحامل
(الطرازات ** 22LW75فقط)

قاعدة الحامل
(الطرازات * LY750و* LY760فقط)
وحدة التحكم عن بُعد
و وحدة االستشعار 1الذكية
مؤشر الطاقة

وحدة التحكم عن بُعد
و وحدة االستشعار 1الذكية
مؤشر الطاقة
زر التحكم

زر التحكم

2

النوع  LY751* : Cو* LY761فقط

2

النوع  LY96** : Dفقط

الشاشة

الشاشة

مكبرات الصوت

مكبرات الصوت

وحدة التحكم عن بُعد
و وحدة االستشعار 1الذكية
مؤشر الطاقة

وحدة التحكم عن بُعد
و وحدة االستشعار 1الذكية
مؤشر الطاقة
زر التحكم

2

زر التحكم

2

العربية

النوع  32/42LW75** : Bو** LW76و*LY750
و* LY760فقط

 12ريضحتلاو عيمجتلا

العربية

1
2

1وحدة االستشعار الذكية  -لضبط جودة الصورة والسطوع تبعًا للبيئة المحيطة.
2زر التحكم  -يقع هذا الزر أسفل شاشة التلفاز.

مالحظة
•يمكنك ضبط إضاءة مؤشر التشغيل على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل من خالل تحديد ( OPTIONالخيارات) أو ( Generalعام) في
القوائم الرئيسية.

استخدام زر التحكم
يمكنك التحكم بسهولة بوظائف التلفاز ،الضغط أو تحريك زر التحكم ألعلى أو ألسفل أو لليمين أو لليسار.
الوظائف األساسية
عند إيقاف تشغيل التلفاز ،ضع إصبعك على زر التحكم واضغط مرة واحدة وحرّ ره.

تشغيل

إيقاف التشغيل

لثوان قليلة
عند تشغيل التلفاز ،ضع إصبعك على زر التحكم واضغط مرة واحدة
ٍ
وحرّ ره.

التحكم بمستوى
الصوت

إذا وضعت إصبعك على زر التحكم ودفعته إلى اليسار أو اليمين ،يمكنك ضبط
مستوى الصوت كما ترغب

التحكم بالبرامج

إذا وضعت إصبعك فوق زر التحكم ودفعته ألعلى أو ألسفل ،يمكنك االنتقال عبر
البرامج المحفوظة كما ترغب.

مالحظة
•عند وضع إصبعك على زر التحكم ودفعه لألعلى أو األسفل أو اليسار أو اليمين ،احرص على عدم الضغط على زر التحكم .إذا ضغطت على زر
التحكم أوالً ،لن يمكنك ضبط مستوى الصوت والبرامج المحفوظة.

ضبط القائمة
(الطرازات ** LW76و** LY76و** LY96فقط)
عندما يكون التلفاز قيد التشغيل ،اضغط على زر التحكم مرة واحدة.
يمكنك ضبط عناصر القائمة ( ، ،
) عن طريق تحريك زر التحكم لليسار أو اليمين.
إيقاف تشغيل التلفاز

إليقاف تشغيل الطاقة.

إغالق

لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفاز.

إدخال

لتغيير مصدر اإلدخال.

ريضحتلاو عيمجتلا

حمل التلفاز ونقله

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

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

•عند نقل التلفاز ،ال تعرِّ ضه لالرتجاج أو االهتزاز الشديد.
•عند نقل التلفاز ،اجعله دومًا مستقيمًا ،وتج ّنب قلبه على جانبه أو
إمالته يمي ًنا أو يسارً ا.
•ال تستخدم القوة المفرطة لدرجة التسبّب في إمالة /ثني هيكل
اإلطار إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالشاشة.

تنبيه
•عند استخدام التلفاز ،احرص على عدم إلحاق الضرر بزر
التحكم البارز( .قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة
التلفاز لديك).
•أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام .تأكد من
عدم اإلمساك بالجزء الشفاف أو بمكبّر الصوت أو بمنطقة شبكة
مكبّر الصوت.

العربية

عند نقل التلفاز أو حمله ،يُرجى قراءة اإلرشادات التالية لتجنب خدشه
أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل اآلمن بغض النظر عن نوع التلفاز
وحجمه.

13

 14ريضحتلاو عيمجتلا

إعداد التلفزيون

* LY750و* LY760و**LY96

العربية

قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

1

تركيب الحامل

قاعدة الحامل A

**22LW75

1

قاعدة الحامل B

1
2

قاعدة الحامل

1
2

2

1قم بتوصيل الحامل بالتلفاز باستخدام فتحة التثبيت العليا الموجودة
على الجهة الخلفية من التلفاز.
2قم بتوصيل الحامل بالتلفاز باستخدام فتحة التثبيت السفلى
الموجودة على الجهة الخلفية من التلفاز.

2

M4 x L12
( الطرازات **60LY96
فقط)

4EA

M4 x L14
(الطرازات
* 39/42/47/55LY750و
* 39/42/47/55LY760و
** 42/47/55LY96فقط)
M4 x L20
( الطرازات *32LY750
و* 32LY760فقط)

ريضحتلاو عيمجتلا

* 32/39LY751و *32/39LY761

العربية

3

1
M4 x L20

M4 x L20

2EA

4EA

أو
هيكل الحامل

براغي  Torx Plusذات رأس نجمي
2EA
قم بربط برغيَي ( Torxالمرفقة مع التلفزيون)
بواسطة لقمة مفتاح ( Torxلم ترفق مع
التلفزيون).
قاعدة الحامل

2

15

 16ريضحتلاو عيمجتلا

* 42/47/55LY751و *42/47/55LY761

العربية

3

1
M4 x L14
4EA

M4 x L20

أو

4EA
M4 x L14
2EA

هيكل الحامل

براغي  Torx Plusذات رأس نجمي
2EA

قاعدة الحامل

2

قم بربط برغيين من البراغي األربعة وبرغيَي Torx
(المرفقة مع التلفزيون) لتثبيت التلفاز .اربط برغيَي Torx
بواسطة لقمة مفتاح ( Torxلم ترفق مع التلفزيون).

ريضحتلاو عيمجتلا

•عند تثبيت الحامل مع التلفاز ،ضع الشاشة مع توجيه سطح
مستو
الشاشة إلى اسفل ،على طاولة مزودة بوسائد أو سطح
ٍ
لحماية الشاشة من الخدش.
•تأ ّكد من أنّ البراغي مربوطة بإحكام( .في حالة عدم ربطها
بطريقة آمنة كفاية ،قد يميل التلفاز نحو األمام بعد تثبيته).
ال تربط البراغي بالقوّ ة؛ وإالّ س ُتلحق ضررً ا بها وستصبح
مرتخية.

التثبيت على الطاولة
1

1ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
أبق مسافة  10سم (على األقل) من الحائط لتهوية
 ِمناسبة.

 10سم

0

 1سم

مالحظة

 10سم

 10سم

•قم بإزالة الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط وذلك بتنفيذ
إجراءات التركيب بشكل عكسي.
•سيمنع الغطاء المطاطي تراكم الغبار واألوساخ على الفتحة .عند
تركيب قوس التثبيت على الحائط ،استخدم الغطاء المطاطي.
(الطرازات * LY751و * LY761فقط)

 10سم

2

2قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

تنبيه
•ال تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها،
إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

الغطاء
المطاطي
2EA

العربية

تنبيه

17

 18ريضحتلاو عيمجتلا

تثبيت التلفاز على طاولة

استخدام نظام أمان Kensington

العربية

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).
•قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

(حسب الطراز)

يوجد موصل نظام أمان  Kensingtonبظهر التلفزيون .لمزيد من
المعلومات حول التركيب واالستخدام ،راجع الدليل المتوفر مع نظام
أمان  Kensingtonأو تفضل بزيارة موقع الويب
.

يجب تثبيت التلفاز على طاولة بحيث ال يمكن سحبه إلى األمام أو
الخلف والتسبب بإصابات أو إلحاق الضرر بالمنتج.
النوع ) A

قم بتوصيل كبل نظام أمان  Kensingtonبين التلفزيون والطاولة.

 4براغي
(لم ترفق مع التلفزيون)

ضبط زاوية التلفاز لتتناسب مع زاوية العرض
(الطرازات * LY751و * LY761فقط)
أدر التلفاز  20درجة إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفاز بما
يالئمك.

˚20

الحامل

˚20
الطاولة

مالحظة
•البرغي M5 x L : (* :Lعمق الطاولة  8 +إلى  10مم تقريبًا)
على سبيل المثال) عمق الطاولة 15 :مم ،البرغيM5 x 25 :

تنبيه
•عند ضبط زاوية المنتج ،انتبه إلى أصابعك.
» إذ »قد تحدث إصابة شخصية في حالة الضغط على
األيدي أو األصابع .وقد يسقط المنتج في حالة إمالته
بصورة زائدة ،مما يتسبب في حدوث تلف أو وقوع
إصابة.

ريضحتلاو عيمجتلا
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إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

النوع ) B

 2براغي لتثبيت الحامل و
 2حلقات البراغي لتثبيت الحامل و
 2صواميل لتثبيت الحامل
(المرفقة مع التلفزيون)

1

2
الحامل
3

الطاولة

1أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة
التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذاتالعروة أوالً في حالة توفرها.
2ثبّت قوسي التثبيت على الحائط بالمسامير على الحائط.
وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات
العروة في جهة التلفاز الخلفية.
3قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط
بإحكام بواسطة حبل قوي.
تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح
المستوي.

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

مالحظة
•استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كا ٍ
ف لتحمل جهاز
التلفاز بشكل آمن.
•األقواس ،المسامير و الحبال غير مرفقة .يمكنك الحصول علي
الملحقات اإلضافية من الوكيل المحلي.

العربية

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).

 20ريضحتلاو عيمجتلا

احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط وف ًقا لمعايير
 .VESAيوفر الجدول التالي وص ًفا لألبعاد القياسية لمجموعة قوس
التثبيت على الحائط.

التثبيت على الحائط
العربية

قم بتثبيت قوس التثبيت اإلختياري على الحائط بالجزء الخلفي من
التلفاز بحرص وثبّت قوس التثبيت على حائط صلب يكون عموديًا
بالنسبة لألرض .عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى ،يُرجى االتصال
بعامل مؤهل.
توصي  LGبقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على
الحائط.
نوصي باستخدام قوس التثبيت على الحائط من .LG
عند عدم استخدام قوس التثبيت على الحائط من  ،LGيرجى استخدام
قوس تثبيت على الحائط من شأنه تثبيت المنتج بشكل آمن على الحائط
مع ضمان وجود مسافة كافية لتوفير إمكانية اتصال مع األجهزة
الخارجية.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل
(قوس التثبيت على الحائط)

الطراز

**32/39LY76
**32/39LY75
**32LW75
**32LW76

**42/47/55LY76
**42/47/55LY75
**42LW75
**42LW76

VESA (أ  xب)

x 200 200

 400400 x

البرغي القياسي

M6

M6

4

4

LSW240B
MSW240

LSW440B
MSW240

عدد البراغي
قوس التثبيت على
الحائط
الطراز

 10سم
 10سم

 10سم

**22LW75

**28LW75

VESA (أ  xب)

x 75 75

 100100 x

البرغي القياسي

M4 X L10

M4 X L10

4

4

LSW140B

LSW140B

عدد البراغي

 10سم

قوس التثبيت على
الحائط
الطراز

**42/47/55/60LY96

VESA (أ  xب)

x 400 400

البرغي القياسي

M6
4

عدد البراغي
قوس التثبيت على
الحائط

LSW440B
قوس التثبيت على الحائط

LSW140B

LSW440B

LSW240B

A
B

MSW240

ريضحتلاو عيمجتلا
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تنبيه
•افصل الطاقة أوالً ،ثم انقل التلفاز أو قم بتثبيته .وإال فقد تحدث
صدمة كهربائية.
•في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل ،قد يسقط
ويتسبب في حدوث إصابات بالغة.
استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمدًا من  LGواتصل بالوكيل
المحلي أو عامل مؤهل.
•ال تربط البراغي أكثر من الالزم حيث قد يتسبب هذا في حدوث
تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
•استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي تتوافق مع
معايير  .VESAال يشمل ضمان هذا الجهاز األضرار أو
اإلصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق
غير المالئم.
•يجب ان يكون طول البرغي من الجهة الخارجية للغطاء الخلفي
أقل من  8مم( .الطرازات ** 22/28LW75فقط)
لوحة التثبيت على الحائط

•استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وف ًقا
لمعايير .VESA
•تتضمن مجموعة قوس التثبيت على الحائط دليل التركيب
والقطع الضرورية.
•إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري .يمكنك الحصول
على الملحقات االختيارية من الوكيل المحلي.
•قد يختلف طول البراغي بحسب قوس التثبيت على الحائط.
تأكد من استخدام الطول المناسب.
•لمزيد من المعلومات ،راجع الدليل المتوفر مع قوس التثبيت
على الحائط.
•عند توصيل قوس تثبيت على الحائط بالتلفاز ،أدخل فواصل
المُباعدة للتثبيت على الحائط في فتحات قوس تثبيت التلفاز
على الحائط واضبط الزاوية العمودية للتلفاز( .الطرازات
** 42LW75و ** 42LW76و ** 42LY75و
** 42LY76فقط)

الغطاء الخلفي

لوحة التثبيت على الحائط
الغطاء الخلفي
البرغي القياسي
M4 x L10 :
فواصل المباعدة للتثبيت على
الحائط

الحد األقصى  8مم

￼￼

العربية

مالحظة
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ترتيب الكبالت
العربية

قد تختلف الصورة المبينة بحسب جهاز التلفزيون لديك.

(الطرازات * 32LY751و * 32LY761فقط)
1 1اجمع الكبالت واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز
الخلفي.

(الطرازات ** 22LW75فقط)
1

1اجمع الكبالت واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز
الخلفي.

حامل كبل
(الطرازات * 39/42/47/55LY751و *39/42/47/55LY761
فقط)
حامل كبل
(الطرازات ** 28/32/42LW75و ** LW76فقط)
1 1اجمع الكبالت واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز
الخلفي.

حامل كبل
(الطرازات * LY750و * LY760و ** LY96فقط)
1 1اجمع الكبالت واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز
الخلفي.
2 2ثبت أداة التحكم في الكبل بإحكام على التلفاز.
حامل كبل

أداة التحكم في الكبل

1
2

1ثبّت حامل سلك الطاقة وسلك الطاقة .سيساعد ذلك في عدم إزالة
كابل الطاقة من دون قصد.
2اجمع الكبالت واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز
الخلفي.
حامل سلك الطاقة  /البرغي

حامل كبل

تنبيه
•ال تحرك التلفزيون عن طريق اإلمساك بحامل الكبالت ،حيث
يمكن أن ينكسر حامل الكبالت ،وقد تحدث إصابات ويلحق تلف
بالتلفزيون.

اليصوتلا ءارجإ

إجراء التوصيالت

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

قم بتوصيل األجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدّل بين أوضاع
اإلدخال لتحديد جهاز خارجي .ولمزيد من المعلومات عن توصيل
األجهزة الخارجية ،راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.
األجهزة الخارجية المتوفرة هي :أجهزة االستقبال عالية الدقة ومشغالت
أقراص  DVDوأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين
 USBوالكمبيوتر وأجهزة األلعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ANTENNA/
CABLE IN

مالحظة
•قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
•يجب توصيل األجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب
منافذ التلفاز.
•في حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص  DVDأو جهاز
فيديو ،تأكد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر
مسجل أقراص  DVDأو جهاز الفيديو .لمزيد من معلومات
التسجيل ،راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
•راجع دليل األجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
•عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز ،استخدم الكبل المرفق بجهاز
األلعاب.
•في وضع ( PCكمبيوتر) ،قد يحدث بعض التشويش المرتبط
بدرجة الدقة أو النمط العمودي أو التباين أو السطوع .في حالة
استمرار التشويش ،قم بتغيير إخراج الكمبيوتر إلى قيمة دقة
أخرى وقم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط
السطوع والتباين في قائمة ( PICTUREصورة) حتى تحصل
على صورة واضحة.
•في وضع ( PCكمبيوتر) ،قد ال تعمل بعض إعدادات الدقة
بشكل صحيح وف ًقا لكارت الشاشة.
•يمكن التعرف فقط على وحدة تخزين .USB

مقبس الهوائي بالحائط

(*غير مرفق)

مالحظة
•استخدم جهاز فصل اإلشارة الستخدام أكثر من تلفازين.
•إذا كانت جودة الصورة سيئة ،فقم بتثبيت مضخم اإلشارات
بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
•إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي ،فحاول إعادة
محاذاة الهوائي في االتجاه الصحيح.
•ال يتم تزويد كبل هوائي ومحول.
•صوت التلفاز الرقمي المعتمد MPEG :و  Dolby Digitalو
 Dolby Digital Plusو HE-AAC

العربية

يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيالت رسومًا تخطيطية
للطرازات * 42LY750بشكل أساسي.
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العربية

المحول
توصيل
ّ

توصيل القمر الصناعي

(الطرازات ** 22/28LW75فقط)

(الطرازات التي تشتمل وضع ( Satelliteالقمر الصناعي) فقط)
قم بتوصيل التلفاز بطبق قمر صناعي بمقبس القمر الصناعي باستخدام
كبل تردد راديوي خاص بالقمر الصناعي (بمقاومة ( 75أوم)).

DC-IN

)

(19V

13/18 V
700mA Max
محوّ ل AC-DC

LNB
Satellite IN
طبق قمر صناعي

أو

DC-IN

)

(19V

(*غير مرفق)

توصيل ساعة مزودة بمؤشر LED
محوّ ل AC-DC

(الطرازات ** 32/42LW75و ** LW76و ** LY75و **LY76
فقط)
يمكن توصيل التلفاز بساعة مزودة بمؤشر  LEDعبر منفذ
(CLOCKالساعة).

تنبيه
•يرجى التأكد من توصيل التلفزيون محوّ ل الطاقة  AC-DCقبل
توصيل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز إلى منفذ الطاقة بالحائط.

CLOCK
ساعة مزودة بمؤشر LED
(*غير مرفق)

اليصوتلا ءارجإ

وصلة HDMI
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إلرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى
التلفاز .قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل  HDMIكما
هو موضح في الصورة التالية.
اختر أي منفذ إدخال  HDMIللتوصيل .فال يهم تحديد منفذ معين
الستخدامه.

•عليك توصيل جهاز صوت خارجي يعتمد  SIMPLINKو
( ARCقناة إرجاع الصوت) باستخدام منفذ
 HDMI IN 1 (ARC)أو.HDMI IN 2 (ARC)
•عند التوصيل باستخدام كبل  HDMIعالي السرعة ،يخرج
جهاز الصوت الخارجي الذي يعتمد  ARCصوت SPDIF
البصري دون كبل الصوت البصري اإلضافي ويعتمد وظيفة
.SIMPLINK

مالحظة
•يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة  HDMIللحصول على أفضل
جودة للصورة.
•استخدم أحدث كبل ™ HDMIعالي السرعة مع وظيفة CEC
(التحكم في إلكترونيات المستخدم).
•تم اختبار كبالت ™ HDMIعالية السرعة لتحمل إشارة عالية
الجودة تصل إلى  1080pوأكثر.
•تنسيق صوت  HDMIالمعتمد :
( 32كيلوهرتز 44.1 ،كيلوهرتز،
 48كيلوهرتز) و
( 32كيلوهرتز 44.1 ،كيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز،
 96كيلوهرتز 192 ،كيلوهرتز) و
 DTSمدعوم 44.1( .كيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز  -الطرازات
** LW76و ** LY76و ** LY96فقط) و
 DTSغير مدعوم( .الطرازات ** LW75و ** LY75فقط)
(*غير مرفق)

HDMI

مشغل أقراص  / DVDبلو راي  /ريسيفر / HD
الكمبيوتر

/

العربية

( ARCقناة إرجاع الصوت)
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توصيل MHL

إعداد إخراج مك ّبر الصوت

العربية

(الطرازات ** LW76و ** LY76و ** LY96فقط)
إنّ التوصيل عالي الدقة للهاتف المحمول ( )MHLعبارة عن واجهة
إلرسال إشارات صوتية وبصرية رقمية من الهواتف المحمولة إلى
أجهزة التلفاز.

قم بتوصيل مكبّر الصوت الخارجي بمقبس إخراج مكبّر الصوت على
التلفاز.

SPEAKER OUT
(*غير مرفق)
الكبل السلبي MHL
(*غير مرفق)

منفذ التحكم إلخراج مكبّر الصوت
أعلى

R

أسفل
هاتف محمول

L
GND

مالحظة
•قم بتوصيل الهاتف المحمول بمنفذ HDMI IN 2 (MHL)أو
 HDMI IN 3 (MHL)لرؤية شاشة الهاتف على التلفاز.
•يلزم استخدام الكبل السلبي  MHLلتوصيل التلفاز وهاتف
محمول.
•هذا يعمل فقط للهاتف الذي تكون فيه خاصية  MHLمم ّكنة.
•يمكن تشغيل بعض التطبيقات بواسطة وحدة التحكم عن بُعد.
•لبعض الهواتف المحمولة التي تدعم  ،MHLيمكنك التحكم
بواسطة وحدة التحكم السحرية عن بُعد .magic
•قم بإزالة الكبل السلبي  MHLمن التلفاز عندما:
» يتم» تعطيل وظيفة MHL
يكون الجهاز المحمول مشحو ًنا بالكامل في وضع
» »
االستعداد

يمين
يسار
GND
أسلوب منفذ التحكم بمستوى الصوت
	*مواصفات الكبل
يتم سحب كل سنّ ألعلى /أسفل
إلى  3.3فولت مع وحدة
المعالجة المركزية .GPIO
أسفل  /أعلى GND /

تكشف وحدة المعالجة المركزية
االنتقال من  3.3فولت إلى
مستوى  GNDللتحكم في
مستوى الصوت.

O

اليصوتلا ءارجإ

إعداد الشبكة
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توصيل الشبكة السلكي
يمكن توصيل هذا التلفاز بسيرفر  Pro:Centricعبر منفذ .LAN
بعد إجراء االتصال الفعلي ،يجب إعداد التلفاز التصال الشبكة.
قم بتوصيل منفذ شبكة  LANالخاص بالمودم أو جهاز التوجيه
(الراوتر) من سيرفر  Pro:Centricبمنفذ  LANعلى التلفاز.

AUX LAN LAN

تنبيه
•ال تقم بتوصيل كابل هاتف نمطي بمنفذ .LAN
•نظرً ا لوجود عدة طرق إلجراء التوصيالت ،يُرجى اتباع
مواصفات مش ّغل شبكة االتصاالت أو موفر خدمة إنترنت.

(*غير مرفق)

(*غير مرفق)
1

2

مودم ذو نطاق ترددي عريض

(الطرازات ** 22/28LW75فقط)

جهاز راوتر
سيرفر Pro:Centric

LAN

1

مودم ذو نطاق ترددي عريض

(*غير مرفق)

مودم ذو نطاق ترددي عريض

جهاز راوتر
سيرفر Pro:Centric

مودم ذو نطاق ترددي عريض

سيرفر Pro:Centric

1

قم بتوصيل منفذ شبكة  LANالخاص بالمودم أو جهاز
الراوتر بمنفذ  LANعلى التلفاز.

سيرفر Pro:Centric
1

قم بتوصيل منفذ شبكة  LANالخاص بالمودم أو جهاز
الراوتر بمنفذ  LANعلى التلفاز.

2

قم بتوصيل منفذ شبكة  LANالخاص بالكمبيوتر بمنفذ
 AUX LANعلى التلفاز.

العربية

(الطرازات ** 32/42LW75و ** LW76و ** LY75و **LY76
و ** LY96فقط)
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العربية

التوصيل بنظام صوت

توصيل وحدة CI

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

لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفاز الرقمي .ال تتوفر
هذه الميزة في جميع البلدان.

وصلة الصوت الرقمي البصري
إلرسال إشارة الصوت الرقمي من التلفاز إلى جهاز خارجي .قم
بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل صوت بصري كما هو
موضح في الصورة التالية.
(*غير مرفق)

(*غير مرفق)

مالحظة
•تحقق من إدخال وحدة  CIفي فتحة بطاقة PCMCIA
باالتجاه الصحيح .فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بالشكل
الصحيح إلى إلحاق ضرر بالتلفزيون وبفتحة بطاقة
.PCMCIA

OPTICAL AUDIO IN
نظام الصوت الرقمي

مالحظة
•ال تنظر إلى منفذ اإلخراج البصري .فالنظر إلى شعاع الليزر قد
يضر الرؤية.
•قد يعمل الصوت المزود بوظيفة ( ACPالصوت المحمي
بموجب حقوق النسخ) على حظر إخراج الصوت الرقمي.

اليصوتلا ءارجإ
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يرسل إشارة سماعة الرأس من التلفزيون إلى جهاز خارجي .قم
بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفزيون بسماعة الرأس كما هو موضح
في الشكل التوضيحي التالي.

قم بتوصيل وحدة تخزين  USBمثل ذاكرة فالش  USBأو قرص
ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة  USBبالتلفاز وانتقل إلى قائمة
 SmartShareالستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة.

H/P OUT
وحدة الشحن الالسلكية و
لوحة الشحن الالسلكية
(*غير مرفق)

(*غير مرفق)

مالحظة
•تكون خيارات قائمة  AUDIOمُعطلة عند توصيل سماعة
الرأس.
•عند تغيير ( AV MODEوضع الصوت والصورة) أثناء
توصيل سماعة الرأس ،ينطبق التغيير على الفيديو وليس
الصوت.
•ال يتوفر إخراج الصوت الرقمي البصري Optical Digital
 Audio Outعند توصيل سماعة الرأس.
•مقاومة سماعة الرأس 16 :أوم
•أقصى إخراج صوت لسماعة الرأس:
» » 9إلى  15مللي واط (الطرازات ** LW75و
** LY75فقط)
 0.627إلى  1.334مللي واط (الطرازات
» »
** LW76و ** LY76و ** LY96فقط)
•حجم مقبس سماعة الرأس 0.35 :سم

USB
(*غير مرفق)

الموزع
(*غير مرفق)

مالحظة
•قد ال تعمل بعض موزعات  .USBإذا لم يتم الكشف عن جهاز
 USBمتصل باستخدام موزع  ،USBفقم بتوصيله مباشر ًة
بمنفذ  USBفي التلفاز.
•لشحن وحدة الشحن الالسلكية ( ،)WCR-800يُرجى استخدام
مقبس USB IN 1( .الطرازات ** LW76فقط)

العربية

توصيل سماعة الرأس

التوصيل بوحدة USB
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وصلة Euro Scart
العربية

إلرسال إشارات الفيديو والصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز .قم
بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل  Euro Scartكما
هو مبين في الصورة التالية .لعرض الصور باستخدام المسح المتقدم،
تأكد من استخدام كبل .Euro Scart

AV
IN / OUT

(*غير مرفق)

AUDIO / VIDEO

نوع اإلخراج
وضع
اإلدخال الحالي
التلفاز الرقمي
التلفاز التناظريAV ،
HDMI
1

AV
((1إخراج التلفاز))TV Out

التلفاز الرقمي
التلفاز التناظري

1( TV Outإخراج التلفاز)  :إلخراج إشارات التلفاز التناظري
أو الرقمي.

مالحظة
بعازل

•يجب أن يكون كبل  Euro Scartالمستخدم
لإلشارة.
•عند مشاهدة التلفزيون الرقمي في وضع الصور ثالثية األبعاد،
ال يمكن إصدار إشارات إخراج الشاشة من خالل .SCART
(الطرازات ثالثية األبعاد فقط)

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

تنبيه
•ال تخلط البطاريات القديمة والجديدة ،إذ قد يؤدي ذلك إلى إتالف وحدة التحكم عن بُعد.
تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بُعد الموجود على التلفاز.
(الطرازات ** LW75و ** LY75فقط)
(الطاقة ) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
 ENERGY SAVINGلضبط سطوع الشاشة والحد من استهالك الطاقة.
 AV MODEلتحديد وضع .AV
 INPUTلتغيير مصدر اإلدخال.
(التلفاز/الراديو) لتحديد برنامج الراديو ،والتلفاز ،والتلفاز الرقمي.
TV/RAD
أزرار األرقام إلدخال األرقام.
 LISTللوصول إلى الئحة البرامج المحفوظة.
 Q.VIEWللعودة إلى البرنامج المعروض ساب ًقا.
لضبط مستوى الصوت.
 FAVللوصول إلى الئحة القنوات المفضلة.
 RATIOإلعادة ضبط حجم صورة.
MUTE
لكتم جميع األصوات.
P
للتنقل عبر البرامج أو القنوات المحفوظة.
لالنتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
PAGE
 GUIDEلعرض دليل البرامج.
 PORTALلعرض القائمة التفاعلية للخدمة وإزالتها.
INFO
لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
OK
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد اإلدخال.
 SETTINGSللوصول إلى القوائم الرئيسية.
(الرجوع) للعودة إلى المستوى السابق.
لمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز.
EXIT

1

األزرار الملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.
 :األصفر،
 :األخضر،
 :األحمر،
(
 :األزرق)
 1أزرار نصوص المعلومات تستخدم هذه األزرار لنصوص المعلومات.
 SUBTITLEالستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.
أزرار التحكم (
) للتحكم بالمحتويات المميزة أو قوائم  SmartShareأو
األجهزة المتوافقة مع SIMPLINK( USBأو .) SIMPLINK
للوصول إلى أجهزة  AVالمتصلة بكبل  HDMIعبر  .HDMI-CECولفتح قائمة
.SIMPLINK
 Q. MENUللوصول إلى القوائم السريعة.
 ADيؤدي الضغط على الزر  ADإلى تمكين وظيفة وصف الصوت.
 ALARMلضبط وظيفة المنبه( .حسب الطراز)

العربية

وحدة التحكم عن ُبعد
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(الطرازات ** LY76و ** LY96فقط)

العربية

(الطاقة ) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
 ENERGY SAVINGلضبط سطوع الشاشة والحد من استهالك الطاقة.
 AV MODEلتحديد وضع .AV
 INPUTلتغيير مصدر اإلدخال.
(التلفاز/الراديو) لتحديد برنامج الراديو ،والتلفاز ،والتلفاز الرقمي.
TV/RAD
أزرار األرقام إلدخال األرقام.
 LISTللوصول إلى الئحة البرامج المحفوظة.
 Q.VIEWللعودة إلى البرنامج المعروض ساب ًقا.
لضبط مستوى الصوت.
 SMARTللوصول إلى القوائم الرئيسية الخاصة بـ .Home
 RATIOإلعادة ضبط حجم صورة.
MUTE
لكتم جميع األصوات.
P
للتنقل عبر البرامج أو القنوات المحفوظة.
لالنتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.
PAGE
 GUIDEلعرض دليل البرامج.
 PORTALلعرض القائمة التفاعلية للخدمة وإزالتها.
INFO
لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.
أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
OK
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد اإلدخال.
 SETTINGSللوصول إلى القوائم الرئيسية.
(الرجوع) للعودة إلى المستوى السابق.
 EXITلمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز.

1

األزرار الملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.
 :األصفر،
 :األخضر،
 :األحمر،
(
 :األزرق)
 1أزرار نصوص المعلومات تستخدم هذه األزرار لنصوص المعلومات.
 SUBTITLEالستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.
أزرار التحكم (
) للتحكم بالمحتويات المميزة أو قوائم  SmartShareأو
األجهزة المتوافقة مع SIMPLINK( USBأو .) SIMPLINK
يُستخدم لعرض الفيديو ثالثي األبعاد( .حسب الطراز)
 Q. MENUللوصول إلى القوائم السريعة.
 ADيؤدي الضغط على الزر  ADإلى تمكين وظيفة وصف الصوت.
 ALARMلضبط وظيفة المنبه( .حسب الطراز)

ةنايصلا
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الصيانة

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

الشاشة واإلطار والهيكل الخارجي والحامل
•إلزالة الغبار أو األتربة الخفيفة ،امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
•إلزالة األوساخ الكبيرة ،امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف .ثم امسحه فورً ا بقطعة قماش جافة.

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

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

العربية

تنظيف التلفاز
اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له وإلطالة عمره االفتراضي.

 34حالصإو ءاطخألا فاشكتسا

استكشاف األخطاء وإصالحها
العربية

يمكن تحديث إصدار البرنامج لتحسين األداء .على العميل الحرص على توافق معداتهم مع برنامج  .LGEإذا لزم األمر ،يرجى استشارة شركة LGE
وتحميل إصدار البرنامج المُراجع وف ًقا لإلرشادات التي وفرتها شركة .LGE
المشكلة

الحل

تعذر التحكم في التلفاز
باستخدام وحدة التحكم
عن بُعد.

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

ال تظهر أي صورة وال
يصدُر أي صوت.

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

يتوقف تشغيل التلفاز
فجأة.

•افحص إعدادات التحكم بالطاقة .قد يكون مصدر اإلمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة.
•تحقق من تنشيط ميزة وضع استعداد تلقائي(( )Automatic Standbyحسب الطراز)  /وقت
اإليقاف( / )Time Power Offمؤقت النوم( )Sleep Timerفي إعدادات وقت( )TIMEأو
المؤقتات(.)Timers

عند االتصال بالكمبيوتر
الشخصي ( ،)HDMIيتم
عرض "ال توجد إشارة"
أو "تنسيق غير صالح".

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

إلى

،

إلى

).

تافصاوملا
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المواصفات
العربية

مواصفات المنتج قد تكون عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

**22LW75

**28LW75

22LW750H-ZA

28LW750H-ZA

مع الحامل (مم)

140.6 x 354 x 506

-

من دون الحامل (مم)

55.8 x 311.7 x 506

56.8 x 389 x 638

مع الحامل (كجم)

3.2

-

من دون الحامل (كجم)

3.0

4.3

42 W

استهالك الطاقة

 19فولت

متطلبات الطاقة

محوّ ل AC-DC

55 W
 19فولت

أمبير

المُص ِّنع Lien Chang :
الطرازات LCAP35 :
المُص ِّنع APD :
الطرازات DA-48F19 :

المُص ِّنع Lien Chang :
الطرازات LCAP39 :
المُص ِّنع APD :
الطرازات DA-65G19 :

اإلدخال  :التيار المتردد  240-100فولت~ / 50

اإلدخال  :التيار المتردد  240-100فولت~ / 50

 60هرتز

 60هرتز

اإلخراج  19 :فولت
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

**32LW75

**42LW75

32LW750H-ZA

42LW750H-ZA

32LY750H-ZA

مع الحامل (مم)

-

-

207 x 481 x 732

من دون الحامل (مم)

55.5 x 437 x 732

55.5 x 567 x 961

55.5 x 437 x 732

مع الحامل (كجم)

-

-

6.2

من دون الحامل (كجم)

6.0

9.2

6.0

استهالك الطاقة
الطرازات

الوزن

أمبير

اإلخراج  19 :فولت

أمبير
*32LY750

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة

األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)

أمبير

75 W

110 W

75 W

*39LY750

*42LY750

*47LY750

39LY750H-ZA

42LY750H-ZA

47LY750H-ZA

مع الحامل (مم)

218 x 567 x 885

218 x 612 x 961

247 x 676 x 1073

من دون الحامل (مم)

55.5 x 524 x 885

55.5 x 567 x 961

55.8 x 629 x 1073

مع الحامل (كجم)

8.3

9.5

12.7

من دون الحامل (كجم)

8

9.2

12.3

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة

100 W

110 W

120 W
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العربية

الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

*55LY750

*32LY751

*39LY751

55LY750H-ZA

32LY751H-ZA

39LY751H-ZA

مع الحامل (مم)

247 x 772 x 1243

282 x 482 x 732

282 x 572 x 885

من دون الحامل (مم)

56.8 x 725 x 1243

55.5 x 437 x 732

55.5 x 524 x 885

مع الحامل (كجم)

17.7

8.9

10.9

من دون الحامل (كجم)

17.3

6.0

8

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

140 W

75 W

100 W

*42LY751

*47LY751

*55LY751

42LY751H-ZA

47LY751H-ZA

55LY751H-ZA

مع الحامل (مم)

325 x 617 x 961

325 x 680 x 1073

325 x 771 x 1243

من دون الحامل (مم)

55.5 x 567 x 961

55.8 x 629 x 1073

56.8 x 725 x 1243

مع الحامل (كجم)

12.6

15.7

20.7

من دون الحامل (كجم)

9.2

12.3

17.3

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

110 W

120 W

140 W

*32LY760

*39LY760

*42LY760

32LY760H-ZA

39LY760H-ZA

42LY760H-ZA

مع الحامل (مم)

207 x 481 x 732

218 x 567 x 885

218 x 612 x 961

من دون الحامل (مم)

55.5 x 437 x 732

55.5 x 524 x 885

55.5 x 567 x 961

مع الحامل (كجم)

6.2

8.3

9.5

من دون الحامل (كجم)

6.0

8

9.2

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

75 W

100 W

110 W

*47LY760

*55LY760

*32LY761

47LY760H-ZA

55LY760H-ZA

32LY760H-ZA

مع الحامل (مم)

247 x 676 x 1073

247 x 772 x 1243

282 x 482 x 732

من دون الحامل (مم)

55.8 x 629 x 1073

56.8 x 725 x 1243

55.5 x 437 x 732

مع الحامل (كجم)

12.7

17.7

8.9

من دون الحامل (كجم)

12.3

17.3

6.0

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة

120 W

140 W

75 W

تافصاوملا

األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

39LY761H-ZA

42LY761H-ZA

مع الحامل (مم)

282 x 572 x 885

325 x 617 x 961

325 x 680 x 1073

من دون الحامل (مم)

55.5 x 524 x 885

55.5 x 567 x 961

55.8 x 629 x 1073

مع الحامل (كجم)

10.9

12.6

15.7

من دون الحامل (كجم)

8

9.2

12.3

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

100 W

110 W

120 W

*55LY761

**42LY96

**47LY96

55LY761H-ZA

42LY960H-ZA

47LY960H-ZA

مع الحامل (مم)

325 x 771 x 1243

218 x 611 x 949

247 x 677 x 1061

من دون الحامل (مم)

56.8 x 725 x 1243

55.1 x 560 x 949

55.1 x 623 x 1061

مع الحامل (كجم)

20.7

10.3

13.2

من دون الحامل (كجم)

17.3

10

12.8

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة
الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

140 W

95 W

100 W

**55LY96

**60LY96

**32LW76

55LY960H-ZA

60LY960H-ZA

32LW760H-ZA

مع الحامل (مم)

247 x 772 x 1231

273.5 x 837 x 1338.4

-

من دون الحامل (مم)

55.1 x 718 x 1231

58.1 x 778.8 x 1338.4

55.5 x 437 x 732

مع الحامل (كجم)

18.9

21.8

-

من دون الحامل (كجم)

18.5

21.3

6.0

تيار متردد  240-100فولت~  60 / 50هرتز

متطلبات الطاقة
استهالك الطاقة

**42LW76

الطرازات
األبعاد (العرض ×
االرتفاع × العمق)
الوزن

130 W
42LW760H-ZA

مع الحامل (مم)

-

من دون الحامل (مم)

55.5 x 567 x 961

مع الحامل (كجم)

-

من دون الحامل (كجم)

9.2

متطلبات الطاقة

تيار متردد  240-100فولت~
 60 / 50هرتز

استهالك الطاقة

110 W

140 W

75 W

العربية

الطرازات

*39LY761

*42LY761

*47LY761
47LY761H-ZA

37
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 100.0مم  55.0 xمم  5.0 xمم

العربية

درجة حرارة التشغيل
ظروف بيئة التشغيل

من  0درجة مئوية إلى  40درجة مئوية

نسبة رطوبة التشغيل

أقل من % 80

درجة حرارة التخزين

من  20-درجة مئوية إلى  60درجة مئوية

نسبة رطوبة التخزين

أقل من % 85
التلفاز الرقمي

التلفاز التناظري

نظام التلفاز

DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2

DVB-T
DVB-C

، PAL/SECAM B/G/D/K
‘، PAL I/I
‘SECAM L/L

تلفاز القمر الصناعي الرقمي

تغطية البرامج

VHF ، UHF
C-Band ، Ku-Band

VHF، UHF

:VHF E2 إلى E12،
UHF E21 :إلى،E69
CATVS1 : إلى S20،
HYPER S21 :إلىS47

العدد األقصى للبرامج القابلة للتخزين
معاوقة الهوائي الخارجي
1

طرازات القمر الصناعي  DVB-T2 /فقط.

1

DVB-S/S2 : 6000
 : 1500التلفاز التناظري & DVB-T/T2/C
75

(أوم)

تافصاوملا
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(الطرازات ** LW75و ** LY75فقط)

العربية

مواصفات وحدة الشبكة المحلية  LANالالسلكية ()TWFM-B006D
القياسي

IEEE802.11a/b/g/n

نطاق التردد

من  2400إلى  2483.5ميجاهرتز
من  5150إلى  5250ميجاهرتز
من  5725إلى  5850ميجاهرتز(ال تشمل طرازات اوروبا)

طاقة اإلخراج (الحد األقصى)

802.11a 11 :ديسيبل ميللي واط
802.11b 14 :ديسيبل ميللي واط
802.11g 10.5 :ديسيبل ميللي واط
 2.4 - 8جيجاهرتز 11 :ديسيبل ميللي واط
 02.11n
 5 - 8جيجا هرتز 12.5 :ديسيبل ميللي واط
 02.11n

•حيث إن نطاق القناة قد يختلف باختالف البلد ،يتعذر على المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه ويتم ضبط هذا المنتج وف ًقا لجدول التردد
اإلقليمي.
•يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على بُعد  20سم على األقل من جسمكُ .تستخدم هذه الجملة للبيان العام لمراعاة بيئة المستخدم.

0197

(الطرازات ** LW76و ** LY76و** LY96فقط)

0197

مواصفات الوحدة الالسلكية(LGSBW41)
وحدة البلوتوث

وحدة الشبكة المحلية  LANالالسلكية

القياسي

IEEE 802.11a/b/g/n

القياسي

نطاق التردد

من  2400إلى  2483.5ميجاهرتز
من  5150إلى  5250ميجاهرتز
من  5725إلى  5850ميجاهرتز (ال تشمل طرازات
اوروبا)

نطاق التردد

طاقة اإلخراج
(الحد األقصى)

802.11a 13 :ديسيبل ميللي واط
802.11b 15 :ديسيبل ميللي واط
802.11g 14 :ديسيبل ميللي واط
 2.4 - 8جيجاهرتز 16 :ديسيبل ميللي واط
 02.11n
 5 - 8جيجا هرتز 16 :ديسيبل ميللي واط
 02.11n

طاقة اإلخراج
(الحد األقصى)

إصدار بلوتوث 3.0
من  2400إلى  2483.5ميجاهرتز

 10ديسيبل ميللي واط أو أقل

•حيث إن نطاق القناة قد يختلف باختالف البلد ،يتعذر على المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه ويتم ضبط هذا المنتج وف ًقا لجدول التردد
اإلقليمي.
•يجب تثبيت هذا الجهاز وتشغيله على بُعد  20سم على األقل من جسمكُ .تستخدم هذه الجملة للبيان العام لمراعاة بيئة المستخدم.

0197
0197

 40تافصاوملا

وضع  HDMI-DTVالمعتمد

وضع  HDMI-PCالمعتمد

العربية

درجة الدقة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

x 720 480

31.469
31.5

59.94
60

 720576 x

31.25
15.625

50
50

 1280720 x

37.500
44.96
45

50
59.94
60

 19201080 x

33.72
33.75
28.125
26.97
27
28.125
33.716
33.75
56.250
67.43
67.5

59.94
60
50.00
23.97
24
25
29.976
30.00
50
59.94
60

درجة الدقة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

x 640 350

31.468

70.09

x 720 400

31.469

70.08

x 640 480

31.469

59.94

x 600 800

37.879

60.31

x 1024 768

48.363

60.00

 1152864 x

54.348

60.053

x 1280 1024

63.981

60.020

x 1360 768

47.712

60.015

 19201080 x

67.5

60.00

تافصاوملا
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وضع  HDMI-PCالمعتمد (الطرازات ثالثية األبعاد فقط)

الوضع الثالثي األبعاد المدعوم تلقائيًا

اإلدخال

اإلشارة

480p

التردّ د األفقي
(كيلوهرتز)

31.5 / 31.469

التردّد العمودي
(هرتز)

60 / 59.94

63 / 62.938

576p

31.25

HDMI

1080i

1080p

تلفاز رقمي

علوي وسفلي،جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى
جانب (ملء الشاشة)
تكديس اإلطارات ،تبديل الخطوط

50

62.5

720p

تنسيق الفيديو الثالثي األبعاد القابل للتشغيل

علوي وسفلي،جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى
جانب (ملء الشاشة)
تكديس اإلطارات ،تبديل الخطوط

37.50

50

45 / 44.96

60 / 59.94

75

50

90 / 89.91

60 / 59.94

28.125

50

33.75 / 33.72

60 / 59.94

56.25

50

67.5 / 67.432

60 / 59.94

27 / 26.97

23.97 / 24

28.125

25

33.75 / 33.716

30 / 29.976

54 / 43.94

24 / 23.97

56.25

25

67.5 / 67.432

30 / 29.976

56.25

50

67.5 / 67.432

59.94 / 60

علوي وسفلي،جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى
جانب (ملء الشاشة)
تكديس اإلطارات ،تبديل الخطوط
علوي وسفلي،جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى
جانب (ملء الشاشة)
تكديس اإلطارات ،تبديل الخطوط

علوي وسفلي،جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى
جانب (ملء الشاشة)

تكديس اإلطارات ،تبديل الخطوط

علوي وسفلي،جانب إلى جانب (نصفي)

اإلشارة

تنسيق الفيديو الثالثي األبعاد القابل للتشغيل

متوافق مع اإلطار

جانب إلى جانب (نصفي) ،علوي وسفلي

العربية

•يتم تبديل الفيديو ،الذي يتم إدخاله كمحتويات الوسائط أدناه ،إلى الشاشة الثالثية األبعاد تلقائيًا .قد تختلف طريقة البث الرقمي الثالثي األبعاد بحسب
بيئة اإلشارة .إذا لم يتم تبديل الفيديو تلقائيًا إلى الوضع الثالثي األبعاد ،حوّ ل اإلعدادات يدويًا لعرض الصور الثالثية األبعاد .للطرازات التي تدعم
 ،Miracast / Intel® WiDiيمكنك ضبط الوضع الثالثي األبعاد.

 42تافصاوملا

الوضع الثالثي األبعاد المدعوم يدويًا

العربية

اإلشارة
اإلدخال

درجة الدقة

التردّ د األفقي
(كيلوهرتز)

التردّد العمودي
(هرتز)

تلفاز رقمي

HD / SD

-

-

ATV (CVBS/
)SCART

SD

HDMI-PC

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي

 1024768p x

48.36

 1360768p x

47.71

x 19201080p

67.5

غير ذلك

-

480P

31.5

60

576P

31.25

50

37.5

50

45

60

28.125

50

33.75

60

27

24

28.12

25

33.75

30

56.25

50

67.5

60

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي ،لوحة األلوان ،إطار
متوالي ،تداخل الصفوف ،تداخل األعمدة

أقل من
x 7480
 04

-

-

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد

أكثر من
x 7480
 04
متشابك
أقل من 1080p

-

-

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي

أكثر من
704 x480
تقدّمي
أقل من 1080p

-

60 / 50

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي ،لوحة األلوان ،تداخل
الصفوف ،تداخل األعمدة ،إطار متوالي

أكثر من
704 x480
تقدّمي
أقل من 1080p

-

غير ذلك

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي ،لوحة األلوان ،تداخل
الصفوف ،تداخل األعمدة

720p
1080i
HDMI-DTV

1080p

( USBاألفالم)

-

-

تنسيق الفيديو الثالثي األبعاد القابل للتشغيل

60

-

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي ،لوحة األلوان ،إطار
متوالي ،تداخل الصفوف ،تداخل األعمدة
ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي
ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي ،لوحة األلوان ،إطار
متوالي ،تداخل الصفوف ،تداخل األعمدة
ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي
ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي ،لوحة األلوان ،تداخل
الصفوف ،تداخل األعمدة

تافصاوملا
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الوضع الثالثي األبعاد المدعوم يدويًا

اإلدخال

( USBصورة)

®Miracast/Intel
WiDi

درجة الدقة

التردّ د األفقي
(كيلوهرتز)

التردّد العمودي
(هرتز)

تنسيق الفيديو الثالثي األبعاد القابل للتشغيل

أقل من
x 3240
 20

-

-

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد

أكثر من
x 3240
 20

-

-

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي

 1024768p x

-

60 / 30

 1280768p x

-

60 / 30

x 19201080p

-

60 / 30

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد ،جانب إلى جانب
(نصفي) ،علوي وسفلي

غير ذلك

-

-

ثنائي األبعاد إلى ثالثي األبعاد

العربية

اإلشارة

 44ارمحلا تحت ةعشألا زومر

رموز األشعة تحت الحمراء
العربية

•ال تتوفر هذه الميزة لجميع الطرازات.
مالحظة

الرمز
(سداسي عشري)

الوظيفة

مالحظة

الرمز
(سداسي عشري)
08

(الطاقة)

زر وحدة التحكم عن بُعد
(التشغيل/إيقاف التشغيل)

44

OK

زر وحدة التحكم عن بُعد

95

ENERGY
SAVING

زر وحدة التحكم عن بُعد

43

SETTINGS

زر وحدة التحكم عن بُعد

30

AV MODE

زر وحدة التحكم عن بُعد

28

الوظيفة

زر وحدة التحكم عن بُعد

0B

INPUT

زر وحدة التحكم عن بُعد

5B

EXIT

زر وحدة التحكم عن بُعد

F0

TV/RAD

زر وحدة التحكم عن بُعد

72

أحمر

زر وحدة التحكم عن بُعد

10-19

Number Key
0-9

زر وحدة التحكم عن بُعد

71

أخضر

زر وحدة التحكم عن بُعد

53

LIST

زر وحدة التحكم عن بُعد

63

أصفر

زر وحدة التحكم عن بُعد

1A

Q.VIEW

زر وحدة التحكم عن بُعد

61

أزرق

زر وحدة التحكم عن بُعد

02

+

زر وحدة التحكم عن بُعد

20

TEXT

زر وحدة التحكم عن بُعد

03

-

زر وحدة التحكم عن بُعد

21

T.OPT
(خيارات
نصوص
المعلومات)

زر وحدة التحكم عن بُعد

1E

FAV

زر وحدة التحكم عن بُعد

39

SUBTITLE

زر وحدة التحكم عن بُعد

79

RATIO

زر وحدة التحكم عن بُعد

B1

زر وحدة التحكم عن بُعد

09

MUTE

زر وحدة التحكم عن بُعد

B0

زر وحدة التحكم عن بُعد

زر وحدة التحكم عن بُعد

BA

زر وحدة التحكم عن بُعد

زر وحدة التحكم عن بُعد

8E

زر وحدة التحكم عن بُعد

GUIDE

زر وحدة التحكم عن بُعد

8F

زر وحدة التحكم عن بُعد

00

P
PAGE

/

01

P
PAGE

/

AB
0C

PORTAL

زر وحدة التحكم عن بُعد

7E

SIMPLINK

زر وحدة التحكم عن بُعد

AA

INFO

زر وحدة التحكم عن بُعد

45

Q.MENU

زر وحدة التحكم عن بُعد

40

زر وحدة التحكم عن بُعد

91

AD

زر وحدة التحكم عن بُعد

41

زر وحدة التحكم عن بُعد

E8

ALARM

زر وحدة التحكم عن بُعد

07

زر وحدة التحكم عن بُعد

7C

SMART

زر وحدة التحكم عن بُعد

06

زر وحدة التحكم عن بُعد

DC

3D

زر وحدة التحكم عن بُعد

يجراخلا مكحتلا زاهج دادعإ
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إعداد جهاز التحكم الخارجي

قم بتوصيل مقبس إدخال ( RS-232Cالمنفذ التسلسلي) بجهاز تحكم
خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام للتحكم في الصوت والصورة) وذلك
للتحكم الخارجي في وظائف المنتج.
قم بتوصيل المنفذ التسلسلي لجهاز التحكم بمقبس RS-232C
الموجود في اللوحة الخلفية للمنتج.

مالحظة
•المنتج غير مزود بكبالت توصيل .RS-232C
رقم

RS-232C IN
)(CONTROL & SERVICE
(*غير مرفق)

اسم السن

1

3.5 V

2

( RXDاستقبال البيانات)

3

( TXDإرسال البيانات)

4

 IR OUTمن التلفاز

5

GND

6

بال اتصال

7

8
9

•بال اتصال (الطرازات ** 22/28LW75و
** LW76فقط)
•بال اتصال ( 5 Vمتوفر في بعض الطرازات
 الطرازات ** 32/42LW75و ** LY75و** LY76و ** LY96فقط)
بال اتصال
•بال اتصال (الطرازات ** 22/28LW75و
** LW76فقط)
•بال اتصال ( 12 Vمتوفر في بعض الطرازات
 الطرازات ** 32/42LW75و ** LY75و** LY76و ** LY96فقط)

العربية

إعداد RS-232C

الموصل :
نوع
ّ
 D-Subذكر مزود بـ  9أسنان

 46يجراخلا مكحتلا زاهج دادعإ

عمليات تهيئة RS-232C
العربية

عمليات التكوين سباعية األسالك (كبل  RS-232Cالقياسي)

		
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

3
2
5
6
4
8
7

2
3
5
4
6
7
8

D-Sub 9

D-Sub 9

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

		
		
		
		
		
		
		

عمليات التكوين ثالثية األسالك (غير قياسية)

		
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

3
2
5
6
4
7
8

2
3
5
4
6
7
8

D-Sub 9

D-Sub 9

RXD
		 TXD
		 GND
		 DTR
		 DSR
		 RTS
		 CTS

( )Set IDضبط المعرّ ف
رقم ضبط المعرّ ف" .تخطيط البيانات الفعلي".
1

1اضغط على زر  HOMEأو  SETTINGSللوصول إلى
القوائم الرئيسية.
إلى (optionالخيارات)

2

2اضغط على أزرار التنقل
واضغط على .ok

3

3اضغط على أزرار التنقل
إلى Set ID
(ضبط المعرّ ف) واضغط على .ok

4

إلى اليسار أو اليمين لتحديد رقم معرّ ف الجهاز وحدد
4
إغالق .يتراوح نطاق الضبط من  1إلى .99

5

5عند االنتهاء ،اضغط على .exit

		

يجراخلا مكحتلا زاهج دادعإ
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معامِالت االتصال
•المعدل في الثانية  9600 :بت في الثانية ()UART
•طول البيانات  8 :بت
•معدل بت التماثل  :ال شيء

العربية

•معدل بت التوقف  1 :بت
•رمز االتصال  :رمز ASCII
•استخدم كبالً (معكوسًا) متقاطعًا.

القائمة المرجعية لألوامر
(حسب الطراز)
COMAND1

COMAND2

البيانات
(سداسية عشرية)

 .01الطاقة

k

a

من  00إلى 01

 .02نسبة
الطول إلى
العرض

k

c

(راجع الصفحة
)49

 .13التوازن

 .03حجب
الشاشة

k

d

(راجع الصفحة
)49

 .14درجة حرارة
اللون

x

 .04كتم
الصوت

k

e

من  00إلى 01

 .15توفير الطاقة

j

q

 .05التحكم
بمستوى
الصوت

k

f

من  00إلى 64

 .16التهيئة
التلقائية

j

u

 .12وضع إقفال
وحدة التحكم عن
بُعد

COMAND1

COMAND2

البيانات
(سداسية عشرية)

k

m

من  00إلى 01

k

t

من  00إلى 64

u

من  00إلى 64
من  00إلى 05
01

 .06التباين

k

g

من  00إلى 64

 .17المعادل

j

v

(راجع الصفحة )51

 .07السطوع

k

h

من  00إلى 64

 .18أمر التوليف

m

a

(راجع الصفحة )51

 .08اللون

k

i

من  00إلى 64

 .19إضافة/
تخطي البرامج

m

b

من  00إلى 01

 .09درجة
اللون

k

j

من  00إلى 64

 .20المفتاح

m

c

(راجع الصفحة )52

 .10الحدّة

k

k

من  00إلى 32

 .21التحكم
بالضوء الخلفي

m

g

من  00إلى 64

 .11تحديد
شاشة خيارات
العرض

k

l

من  00إلى 01

 .22تحديد
اإلدخال

x

b

(راجع الصفحة )52

مالحظة
•أثناء عمليات جهاز  USBمثل  DviXأو  ،EMFال يتم تنفيذ جميع األوامر باستثناء (Power )kaو (Key )mcويتم التعامل معها على أنها
.NG
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بروتوكول اإلرسال  /االستقبال
العربية

اإلرسال
[]Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr
[Command 1]	
[Command 2]	
[	]Set ID

[]Data
[]Cr
[ ]

 :األمر األول للتحكم بالتلفاز j( .أو  kأو  mأو x)
 :األمر الثاني للتحكم في التلفاز.
	:يمكنك ضبط [ ]Set IDالختيار رقم معرّ ف جهاز العرض المطلوب في قائمة الخيارات.
يتراوح نطاق الضبط الخاص بالتلفاز بين  1و  .99إذا تم تحديد " "0كقيمة [ ،]Set IDيمكن التحكم بكل جهاز متصل.
		تتم اإلشارة إلى [ ]Set IDكرقم عشري ( 1إلى  )99على القائمة وكرقم سداسي عشري ( 0×0إلى  )63×0على
بروتوكول اإلرسال/االستقبال.
 :إلرسال بيانات األمر (سداسي عشري) .إرسال بيانات ' 'FFلقراءة حالة األمر.
 :إرجاع ألول السطر
A
إن ‘ ’0x0Dهو رمز  SCII
 :رمز ASCIIهو 'مسافة (')20×0

إقرار قبول البيانات
[]Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x
	*يرسل الجهاز إقرارً ا ( )ACKوف ًقا لهذا التنسيق عند استقبال بيانات طبيعية .في هذا الوقت ،إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات ،فيشير ذلك
إلى بيانات الحالة الحالية .إذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات ،فإنها تعيد بيانات الكمبيوتر.

إقرار الخطأ
[]Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x
	*يرسل الجهاز إقرارً ا ( )ACKوف ًقا لهذا التنسيق عند استقبال بيانات غير طبيعية من
وظائف غير قابلة للتطبيق أو أخطاء في االتصال.
 : Data 00الرمز غير صالح

يجراخلا مكحتلا زاهج دادعإ

( Power0101الطاقة) ()Command: k a

 : 01تشغيل

]Ack [a][ ][Set ID][OK/NG][ ][Data][x
◄ ◄لتشغيل عرض التلفاز/إيقاف تشغيله
]Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr
]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*وبالمثل ،في حالة إرسال وظائف أخرى لبيانات " "0xFFوف ًقا
لهذا التنسيق ،توضح استجابة بيانات اإلقرار الحالة حول كل
وظيفة.
	*قد تظهر رسالتا( OK Ack.إقرار قبول البيانات) وError Ack.
(إقرار الخطأ) وكذلك رسائل أخرى على الشاشة عند تشغيل
التلفاز.
( Aspect Ratio0202نسبة الطول إلى العرض) (Command:
k c)
(حجم الصورة الرئيسية)
◄ ◄لضبط تنسيق الشاشة( .تنسيق الصورة الرئيسية)
يمكنك أيضًا ضبط تنسيق الشاشة باستخدام نسبة الطول إلى
العرض في القائمة السريعة .أو قائمة الصورة.
]Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
: Data 01الشاشة العادية (14:9 : 07 )4:3
: 02شاشة عريضة
 : 09مسح فقط
()16:9
 : 0Bعريض بملء الشاشة
 : 04تكبير/تصغير
 10إلى : 1Fتكبير/تصغير سينمائي
من  1إلى 16
 : 06أصلي
]Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*باستخدام منفذ إدخال الكمبيوتر ،حدّد نسبة طول الشاشة إلى
عرضها على  16:9أو .4:3
 1080i( Dبمعدل  50هرتز  60 /هرتز،
	*في وضع  TV/HDMI
 720pبمعدل  50هرتز  60 /هرتز 1080p ،بمعدل  24هرتز
 30 /هرتز  50 /هرتز  60 /هرتز)( Component ،المكون)
( ،720p،1080i  1080pبمعدل  50هرتز  60 /هرتز)،
يتوفر خيار ( Just Scanمسح فقط).
	*يتم اعتماد ( Full Wideعريض بملء الشاشة) لـ الرقمي،
التناظري AV ،فقط.

]Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Screen mute off: 00 Dataإيقاف تشغيل حجب الشاشة)
(عرض الصورة)
( Video mute offإيقاف تشغيل كتم الفيديو)
( Screen mute on: 01تشغيل حجب الشاشة) (عدم
عرض الصورة)
( Video mute on :10تشغيل كتم الفيديو)
]Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*في حال تشغيل ( video muteكتم الفيديو) فقط ،سيعرض التلفاز
شاشة خيارات العرض ( .)OSDلكن في حال تشغيل Screen
( muteحجب الشاشة) ،لن يعرض التلفاز خيارات العرض على
الشاشة (.)OSD
( Volume Mute0404كتم الصوت) ()Command: k e
◄ ◄للتحكم في تشغيل/إيقاف ( volume muteكتم الصوت).
يمكنك أيضًا ضبط كتم الصوت باستخدام الزر ( MUTEكتم
الصوت) على وحدة التحكم عن بُعد.
]Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr
: Data 00( Volume mute onتشغيل كتم الصوت)
(( )Volume offإيقاف تشغيل مستوى الصوت)
( Volume mute off: 01إيقاف تشغيل كتم الصوت)
(( )Volume onتشغيل مستوى الصوت)
]Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Volume Control0505التحكم بمستوى الصوت)
()Command: k f
◄ ◄لضبط مستوى الصوت.
يمكنك أيضا ً ضبط مستوى الصوت بواسطة أزرار مستوى
الصوت على وحدة التحكم عن بعد.
]Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Contrast0606التباين) (Command: k g)
◄ ◄لضبط تباين الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة التباين في قائمة الصورة.
]Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

العربية

◄ ◄للتحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

Data 00

( Screen Mute0303حجب الشاشة) ()Command: k d
◄ ◄لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل حجب الشاشة.

]Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 :إيقاف التشغيل
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العربية

( Brightness0707السطوع) ()Command: k h

( OSD Select1111تحديد شاشة خيارات العرض) (األمر)k l :

◄ ◄لضبط سطوع الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة السطوع في قائمة الصورة.

◄ ◄لتحديد تشغيل/إيقاف تشغيل (شاشة خيارات العرض) OSD
عند التحكم عن بُعد.

]Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Colour0808اللون) ()Command: k i
◄ ◄لضبط لون الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط اللون في قائمة الصورة.
]Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Tint0909درجة اللون) ()Command: k j
◄ ◄لضبط درجة لون الشاشة.
يمكنك أيضًا ضبط درجة اللون في قائمة الصورة.

]Transmission[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr
: Data 00( OSD offإيقاف تشغيل شاشة خيارات العرض)
( OSD on: 01تشغيل شاشة خيارات العرض)
]Ack [I][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Remote control lock mode1212وضع إقفال وحدة التحكم
عن بُعد) (األمر)k m :
◄ ◄إلقفال عناصر التحكم الخاصة باللوحة األمامية على الشاشة
ووحدة التحكم عن بُعد.
]Transmission[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Lock off: Data 00إيقاف تشغيل ( Lock on: 01تشغيل القفل)
القفل)
]Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
	*إذا كنت ال تستخدم وحدة التحكم عن بُعد ،فاستخدم هذا الوضع.
عندما يتم تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية ،يتم تحرير قفل
التحكم الخارجي.

]Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr

	*في وضع االستعداد ،إذا كان قفل المفتاح قيد التشغيل ،لن يتم
تشغيل التلفاز باستخدام مفتاح التشغيل باألشعة تحت الحمراء
والمفتاح المحلي.

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

( Balance1313التوازن) ()Command: k t

البيانات أحمر  00:إلى أخضر 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52

( Sharpness1010الحدّة) ()Command: k k
◄ ◄لضبط حدّة الشاشة.
يمكنك أيضًا الحدّة في قائمة الصورة.
]Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات  00:إلى الحد األقصى 32 :

◄ ◄لضبط التوازن.
يمكنك أيضا ً ضبط التوازن في قائمة الصوت.
]Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr
البيانات من يسار  00 :إلى يمين 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Colour Temperature1414درجة حرارة اللون)
()Command: x u
◄ ◄لضبط درجة حرارة اللون .يمكنك أيضًا ضبط درجة حرارة
اللون من قائمة الصورة.
]Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr
الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
	*راجع "تخطيط البيانات الفعلي" .راجع الصفحة .52
]Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
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( Energy Saving1515توفير الطاقة) (األمر)j q :

◄ ◄لضبط معادل الجهاز.
]Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr

]Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr
LSB
المستوى

وظيفة توفير الطاقة
7

6

5

4

2 3

1

0

0

0

0

طاقة
0 0
منخفضة

0

0

0

0

0

0

0

الوصف

0

إيقاف التشغيل

طاقة
0 0
منخفضة

0

1

الحد األدنى

0

0

0

0

طاقة
منخفضة

0 0

1

0

الحد المتوسط

0

0

0

0

طاقة
منخفضة

0 0

1

1

الحد األقصى

0

0

0

0

طاقة
منخفضة

1 0

0

1

إيقاف تشغيل
الشاشة

0

0

0

0

طاقة
منخفضة

1 0

0

0

تلقائي

◄ ◄'تلقائي' يوجد في التلفزيون الذي يدعم 'االستشعار الذكي'.
]Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

MSB
0

0

0

0

0

البيانات

0

0
التردد

7

6

5

التردد

4

3

2

1

0

خطوة

0

0

0

النطاق األول

0

0

0

0

0

(0عشري)

0

0

1

النطاق الثاني

0

0

0

0

1

0

1

0

النطاق الثالث ... ... ... ... ...
النطاق الرابع

(1عشري)
...

0

1

1

0

0

0

1

(20 1عشري)

1

0

 0النطاق الخامس 0

0

1

0

(21 1عشري)

]Ack [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
( Tune Command1818أمر التوليف) (األمر)m a :
◄ ◄حدّد القناة للرقم الفعلي التالي.
]Transmission[m][a][ ][Set ID][ ][Date00

( Auto Configure1616التهيئة التلقائية) (األمر)j u :
(فقط الطرازات التي تدعم )RGB
◄ ◄لضبط وضع الصورة وتقليل اهتزازها تلقائيًا .تعمل فقط في وضع
(RGBالكمبيوتر).
]Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr
 : 01 Dataلضبط
]Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr
 : Data00بيانات القناة العالية
 : Data01بيانات القناة المنخفضة
مثال رقم 2F 00 >- 47 ()2FH
رقم 8A 01 >- 394(،)18AH
		
رقم التلفاز الرقمي  >- 0ال يهم
		
[	: Data02الهوائي]
 : 0x00التناظري الرئيسي
 : 0x10التلفاز الرقمي الرئيسي
		
 : 0x20الراديو
		

		
		

[الكبل]
 : 0x80التناظري الرئيسي
 : 0x90التلفاز الرقمي الرئيسي
 : 0xA0الراديو

[الكبل  -الطرازات ** LW76و ** LY76و
** LY96فقط]
 : 0x40التلفاز الرقمي الرئيسي
 : 0x50الراديو الرئيسي
		
نطاق بيانات القناة
تناظري  -الحد األدنى 00 :إلى الحد األقصى 0( 63 :إلى )99
رقمي  -الحد األدنى 00 :إلى الحد األقصى3E7 : ( 0إلى )999
]Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
 Dataالحد األدنى  00 :إلى الحد األقصى 7DH :

العربية

◄ ◄للح ّد من استهالك طاقة التلفاز .يمكنك أيضًا ضبط توفير الطاقة
من القائمة (PICTUREالصورة).

( Equalizer1717المعادل) (( )Command : j vالطرازات
** LW76و ** LY76و ** LY96فقط)
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العربية

( Programme Add/Skip1919إضافة/تخطي البرامج)
(األمر)m b :

البيانات

]Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Add: 01إضافة)

( Skip : Data 00تخطي)

]Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

التلفازالرقمي

0

0

0

0

تناظري

1

0

0

0

AV

0

1

0

0

المكون

0

0

1

0

RGB

0

1

1

0

( Key2020المفتاح) ()Command: m c
◄ ◄إلرسال رمز األشعة تحت الحمراء الرئيسي لوحدة التحكم عن
بُعد.

HDMI

]Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Key code Dataرمز المفتاح)  -راجع الصفحة 44

اإلدخال الخارجي

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

البيانات

]Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Control Back Light2121التحكم بالضوء الخلفي)
()Command: m g
◄ ◄للتحكم بالضوء الخلفي.
]Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr

رقم اإلدخال

اإلدخال1

0

0

0

0

اإلدخال2

1

0

0

0

اإلدخال3

0

1

0

0

اإلدخال4

1

1

0

0

]Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

الحد األدنى للبيانات 00 :إلى الحد األقصى 64 :
* تخطيط البيانات الفعلي

]Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x

( Input select2222تحديد اإلدخال) (األمر)x b :
(إدخال الصورة الرئيسي)
◄ ◄ .لتحديد مصدر إدخال الصورة الرئيسي.
]Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr
( Structure Dataالبنية)
LSB
0

: 00

الخطوة 0

:A

الخطوة ( 10معرّف الجهاز )10

:F

الخطوة ( 15معرّف الجهاز )15

: 10

الخطوة ( 16معرّف الجهاز )16

: 64

الخطوة 100

: 6E

الخطوة 110

: 73

الخطوة 115

: 74

الخطوة 116

: CF

الخطوة 199

: FE

الخطوة 254

: FF

الخطوة 255

MSB
0

0

رقم اإلدخال

0

0

0

0

اإلدخال الخارجي

0

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

