ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
」ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ「 ﻫﺬﺍ ﻣﺜﺒّﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ.
ّ
ﺇﻥ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.

❐ لعرض معلومات البرنامج
البكرة()OK

المعلومات

لعرض معلومات حول البرنامج الحالي و/أو الوقت الحالي ،إلخ.
✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.
الوقت الحالي

معلومات تفصيلية حول البرنامج
(للبث الرقمي)

اسم البرنامج أو اسم الجهاز الخارجي

❐ لضبط البرامج المفضلة
HOME
1
2
3
4

اإلعدادات

إعداد

تعديل البرنامج

انتقل إلى البرنامج المفضل واضغط على الزر البكرة ( .)OKيتم تحديد البرنامج.
اضغط على ضبط كمفضل.
اختر مجموعة البرامج المفضلة المطلوبة.
اختر موافق .يتم ضبط المفضلة.

❐ الستخدام المفضلة
HOME

قائمة البرامج

ّ
المفضلة  Aإلى .D
ستظهر قائمة البرامج .لتحديد البرنامج المفضل والذي تم ضبطه مسبقاً من قائمة

HOME

دليل البرامج

[في الوضع الرقمي فقط]
للحصول على معلومات حول البرامج وأوقات البث .للحصول على معلومات البرنامج وجدولة المشاهدة/
التسجيل.
[قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه].
Programme Guide
لكلا

اضغط على الزر البكرة ( )OKبعد االنتقال إلى برنامج
من اختيارك لعرضه أو عرضه  /تسجيله.

بعد عرض قائمة الجدولة ،يقوم بعمليات المراجعة أو
الحذف.
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يقوم بحجز الجدول من خالل تحديد التاريخ  /الوقت  /البرنامج .يقوم بحجز
متكرر للجدول.

Select schedule by date

+24H

-24H

Today

❐❐ضبط البرنامج تلقائيًا
HOME

اإلعدادات

اإلعداد

التوليف التلقائي

لتوليف البرامج تلقائيًا.
1 1حدد البلد حيث يُستخدم التلفاز .تتغيّر إعدادات البرنامج بحسب البلد الذي تختاره.
2 2ابدأ تشغيل التوليف التلقائي.
3 3حدد مصدر اإلدخال الذي تريده.
4 4اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط التوليف التلقائي.
ً
متصال بشكل صحيح ،فقد ال يعمل تسجيل البرنامج.
✎ ✎إذا لم يكن مصدر اإلدخال
✎ ✎يقوم التوليف التلقائي بضبط البرامج الجاري بثها حاليًا فقط.
✎ ✎إذا كان نظام القفل قيد التشغيل ،فسيظهر إطار منبثق يطالبك بإدخال كلمة المرور.

❐❐الستخدام التوليف اليدوي
HOME

اإلعدادات

اإلعداد

التوليف اليدوي

لضبط البرامج يدويًا وحفظ النتائج.
في حالة البث الرقمي ،يمكن التحقق من قوة اإلشارة وجودتها.

❐❐لتعديل البرامج
HOME

اإلعدادات

اإلعداد

تعديل البرنامج

لتعديل البرامج المحفوظة.
لضبط البرنامج المحدد كبرنامج مفضل وحظر/إتاحة البرنامج وتخطي البرنامج إلخ.

البكرة()OK



(جهاز التحكم عن بعد على الشاشة)

(أو اضغط على زر .TEXT)
[حسب البلد]
نصوص المعلومات هي خدمة مجانية توفرها محطة التلفاز وهي توفر معلومات تستند إلى النصوص حول
برامج التلفاز واألخبار والطقس.
يمكن أن يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات بهذا التلفاز أنظمة  SIMPLEو TOPو.FASTEXT
أزرار األلوان
أزرار األرقام
ꔵ

لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.
إلدخال رقم الصفحة التي تريد االنتقال إليها.
لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

❐❐وظيفة نصوص المعلومات الخاصة
البكرة(OK)



(جهاز التحكم عن بعد على الشاشة)

(أو اضغط على الزر T.OPT.)
حدد القائمة خيارات النص.
 ꔻالفهرس
 ꔾالوقت
 ꕀاالنتظار

لتحديد كل صفحة من صفحات الفهرس.
عند مشاهدة أحد برامج التلفاز ،ح ّدد هذه القائمة لعرض الوقت في أعلى يمين الشاشة.
إليقاف التغيير التلقائي للصفحات الذي يحدث في حالة احتواء صفحة نصوص
معلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر.

 ꔽالكشف
 ꔼالتحديث
اللغة

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات المخفية ،مثل حلول األسئلة واأللغاز.
لعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص معلومات جديدة.
[في الوضع الرقمي فقط]
لتحديد لغة نصوص المعلومات.

HOME

اإلعدادات

الخيارات

خدمة البيانات

[حسب البلد]
( Mنصوص المعلومات الرقمية) و ( Teletextنصوص
تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين االختيار بين  HEG
المعلومات) إذا تواجدا في الوقت نفسه.
إذا تواجد أحد الخيارين ،يتم تمكين  MHEGأو ( Teletextنصوص المعلومات) بغض النظر عن الخيار
الذي ح ّددته.

HOME

اإلعدادات

الصورة

نسبة الطول إلى العرض

لتحديد نسبة طول الشاشة إلى عرضها.
16:9

إلعادة ضبط حجم الصور لمالءمة عرض الشاشة.

مسح فقط

لعرض صور الفيديو بحجمها األصلي من دون حذف أجزاء من حافة الصورة.
✎ ✎في وضع التلفاز الرقمي ،والمكون ،و ،HDMIو( DTVأعلى من ،)720p
يتوفر الخيار مسح فقط.
✎ ✎في وضع DTVأكثر من ( ،)576pالخيار مسح فقط ّ
متوفر في أستراليا فقط

األصلي

عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة ،فإنه ينتقل تلقائيًا إلى تنسيق الصورة
المرسلة.

عريض بملء
الشاشة

عند استقبال التلفاز إشارة شاشة عريضة ،فإنه يتيح لك ضبط الصورة أفقيًا أو
عموديًا ،بتناسب خطي ،لملء الشاشة بالكامل.
يتم دعم الفيديو بنسبة  4:3و 14:9في وضع ملء الشاشة من دون أي تشويه للفيديو
من خالل إدخال التلفاز الرقمي.
✎ ✎في وضع التلفاز الرقميّ ،
يتوفر الخيار عريض بملء الشاشة.

4:3

لتغيير حجم الصور إلى المعيار السابق .4:3

14:9

يمكنك عرض تنسيق صورة  14:9أو برنامج تلفاز عام في الوضع  .14:9يتم
عرض الشاشة ذات تنسيق  14:9بنفس األسلوب الذي يعرض فيه التنسيق ،4:3
ولكن يتم تحريكها إلى أعلى وأسفل.

تكبير/تصغير

إعادة ضبط حجم الصورة لمالءمة عرض الشاشة .قد ال يظهر الجزء األعلى
واألسفل من الصورة.

التكبير/التصغير
السينمائي

اختر التكبير/التصغير السينمائي عندما تريد تكبير الصورة بالنسبة الصحيحة.

✎ ✎أثناء عرض جهاز خارجي ،قد تؤدي الحاالت التالية إلى احتراق الصورة:
 فيديو مع لقطة ثابتة (كاسم الشبكة ًمثال)
 وضع نسبة طول إلى عرض  4:3لفترة طويلةانتبه جي ًدا عند استخدام هذه الوظائف.
✎ ✎قد يتغير حجم الصورة المتوفرة بحسب إشارة اإلدخال.
✎ ✎تكون نسب الطول إلى العرض للشاشة في إدخال  HDMI/RGB-PCمتوفرة في  4:3و16:9
فقط.
✎ ✎[للطرازات التي تدعم  2160pعند إدخال إشارة  ]2160pأو ضبط درجة دقة الكمبيوتر
على  ،3840 x 2160يتم تثبيت نسبة الطول إلى العرض على مسح فقط.

❐ لضبط الصورة في وضع إدخال الكمبيوتر
HOME

الضوابط

الصورة

الشاشة

لضبط الصورة في وضع .RGB-PC
درجة الدقة

لضبط درجة الدقة المطلوبة.
✎ يمكن تحديد درجة الدقة عند ضبط دقة الكمبيوتر على 7681,024 x
أو 768 1,280 xأو 768 1,360 xفقط.

التهيئة التلقائية لتحسين جودة الصورة.
الموضع  /الحجم يستطيع المستخدم ضبط الحجم والموضع مباشرة إذا كان حجم الشاشة أو الموضع
مشوهاً.
 /الحالة
إعادة الضبط إلعادة ضبط كافة التغييرات على ضوابط الصورة في وضع إدخال الكمبيوتر.

❐ لضبط استبانة الكمبيوتر
 1انقر بزر الماوس األيمن فوق سطح المكتب الخاص بالكمبيوتر وحدد الخصائص 」.
 2انقر فوق 「الضوابط」 وراجع التنسيقات المعتمدة لضبط درجة الدقة.
 3حدد 「متقدم ← جهاز العرض ← ضوابط جهاز العرض」 في إطار الضبط .راجع التنسيقات المعتمدة
لتحديد التردد العمودي األعلى.
✎ في وضع الكمبيوتر ،ترسل درجة الدقة  1,920x1,080جودة الصورة المثلى.
✎ تختلف ضوابط الدقة بحسب نوع الكمبيوتر.

❌ التنسيقات المعتمدة
وضع إدخال الكمبيوتر

HDMI-PC /
RGB-PC

HDMI-PC

درجة الدقة

التردد األفقي (كيلوهرتز)

640x350
720x400
640x480
800x600
1,024x768
1,152x864
1,360x768
1,920x1,080
1,280x1,024

31.468
31.469
31.469
37.879
48.363
54.348
47.712
67.5
63.981

التردد العمودي
(هرتز)
70.09
70.08
59.94
60.31
60.00
60.053
60.015
60.00
60.020

HOME القائمة السريعة

وضع AV

لضبط أفضل صورة  /صوت ألوضاع  AVالمختلفة.
إيقاف التشغيل يعمل حسب القيمة المعينة في قائمة الصورة  /الصوت.
السينما/
لتحسين إعدادات الصورة والصوت لألفالم.
 ꔧسينما
لتحسين إعدادات الصورة والصوت لأللعاب.
األلعاب
✎ [ ꔧعلى حسب الطراز]
 )Thomlinson Holman’s Experiment( Tهو معيار شهادة صوت وفيديو وضعه George
 HX
 Lucasو .Thomlinsonتضمن شاشة  THXالمعتمدة جودة شاشة تتخطى مواصفات الشاشة
القياسية في الجهاز والبرنامج.

❐ لضبط الصور بواسطة معالج الصور
HOME

اإلعدادات

الصورة

معالج الصور Ⅱ

استخدم وحدة التحكم عن بعد واتبع إرشادات معالج الصور للمعايرة وضبط جودة مثلى للصورة من دون
الحاجة إلى أجهزة أنماط مكلفة أو اللجوء إلى مساعدة متخصص.
اتبع اإلرشادات للحصول على جودة مثلى للصورة.

❐ لتحديد وضع الصورة
HOME

اإلعدادات

الصورة

معالج الصور

لتحديد وضع الصورة المثلى لبيئة العرض أو البرنامج.
جهاز االستشعار
الذكي
زاهي
القياسي

للكشف عن اإلضاءة المحيطة وضبط مستوى سطوع التلفاز تلقائياً للحد من
استهالك الطاقة .لضبط السطوع أو الحدة أو األلوان أو درجة اللون تلقائيًا
للحصول على جودة مثلى للصورة.
لزيادة التباين والسطوع والحدة لعرض صور زاهية.
لعرض صور وفق المعدل القياسي للتباين والسطوع والحدة.

السينما ꔧ /
سينما
لعبة
 ꕋالخبير

لعرض صور تم تحسينها لعرض األفالم أو األلعاب.
[ ꔧسينما  :على حسب الطراز]
قائمة مخصصة لضبط جودة الصورة بحيث تتيح للخبراء والهواة التمتع بأفضل
عرض على التلفاز .هذه القائمة معتمدة من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة
الصورة ( )ISFوهي متوفرة لخبراء توليف الصور( .يمكن استخدام شعار ISF
على وحدات التلفاز المعتمدة من قبل  ISFفقط).
 :ISFcccتحكم بالمعايرة معتمد من قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة

✎ قد يختلف النطاق المتوفر ألوضاع الصور بحسب إشارة اإلدخال.
✎ إن وضع الخبير  ꕋمخصص للمحترفين بحيث يقومون بتوليف الصور بدقة للتحكم بها باستخدام
صورة محددة .أما بالنسبة للصور العادية ،فقد ال تكون التأثيرات مهمة

❐ لتوليف وضع الصورة بدقة
 HOMEاإلعدادات الصورة وضع الصورة اإلضاءة الخلفية  /التباين /
السطوع  /الحدة  /األلوان  /درجة اللون  /درجة حرارة األلوان
حدد ً
أوال وضع الصورة الذي تريده.
اإلضاءة الخلفية
التباين
السطوع
الحدة

لضبط سطوع العرض من خالل تغيير سطوع لوحة .LCD
لضبط التفاوت بين المناطق الساطعة والداكنة على الشاشة.
لضبط سطوع الشاشة بالكامل.
لضبط حدة الحواف بين ساطعة وقاتمة.

لضبط ألوان الشاشة القاتمة أو الساطعة.
األلوان
لضبط توازن اللون األحمر/األخضر.
درجة اللون
درجة حرارة األلوان لضبط تدرج األلوان بين دافئة أو باردة.
✎ قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة اإلدخال أو إعدادات الصورة األخرى.

❐ لضبط التحكم المتقدم
HOME

اإلعدادات

الصورة

وضع الصورة

تحكم متقدم /تحكم خبير

لمعايرة الشاشة لكل وضع صورة أو ضبط إعدادات الصورة لشاشة معينة.
حدد ً
أوال وضع الصورة الذي تريده.
التباين الحيوي
األلوان الحيوية
بياض ناصع

لضبط التباين على أفضل مستوى بحسب سطوع الصورة.
لضبط األلوان بحيث تبدو أكثر طبيعية.
لتعزيز نسبة بياض الشاشة بهدف زيادة سطوع الشاشة وحدتها.

األلوان المفضلة

درجة دقة عالية
جاما
سلسلة األلوان
حسن الحواف
ُم ّ
xvYCC

لون الواجهة :يمكن ضبط الطيف الضوئي للون الواجهة على حدة لتطبيق لون
الواجهة المحدد من قبل المستخدم.
لون العشب :يمكن ضبط الطيف الضوئي لأللوان الطبيعية على حدة (مثل
المروج ،والهضاب ،وغير ذلك).
لون السماء :يتم ضبط لون السماء على حدة.
لتوفير صورة نقية تماماً من خالل تحسين التفاصيل في المناطق حيث تكون
الصورة باهتة أو غير واضحة.
لضبط التدرج اللوني بحسب إخراج إشارة الصورة بالتوافق مع إشارة اإلدخال.
لتحديد نطاق األلوان التي يمكن عرضها.
ً
ً
وتميزا وطبيعية.
وضوحا
لجعل حواف الفيديو تبدو أكثر
[على حسب الطراز] لعرض ألوان غنية.

لتنقية طيف ضوئي للون محدد من ألوان  RGBبهدف توليف تشبع األلوان
ّ
منقي األلوان
والتدرج اللوني بدقة.
أنماط تستخدم لضبط الخبير.
نمط الخبير
لضبط ألوان الشاشة بالكامل بحسب الرغبة.
توازن اللون األبيض في وضع الخبير ،يمكن ضبط التوليف الدقيق عبر األسلوب  /النمط ،وغير
ذلك.
تستخدم هذه الوظيفة من قبل الخبراء عندما يقومون بضبط األلوان باستخدام
نمط اختبار من ستة ألوان (أحمر  /أخضر  /أزرق  /سماوي  /قرمزي /
نظام إدارة األلوان
أصفر) من دون التأثير في مناطق ألوان أخرى .بالنسبة إلى الصور العادية ،فقد
ال تؤدي عمليات الضبط إلى تغيير مهم على صعيد األلوان.
✎ قد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة اإلدخال أو إعدادات الصورة األخرى.

❐ لضبط خيارات صورة إضافية
HOME

اإلعدادات

الصورة

وضع الصورة

خيار الصورة

لضبط إعدادات الصور المفصلة.
للحد من تشويش الشاشة في الفيديو.
تقليل التشويش
تقليل تشويش  MPEGللحد من التشويش الناتج من ضغط ملف الفيديو الرقمي.
لضبط سطوع الشاشة أو قتامتها لمالءمة مستوى األسود في إدخال الصورة
مستوى اللون األسود
باستخدام درجة قتامة الشاشة (مستوى األسود).
الضبط األمثل للشاشة بهدف عرض األفالم.
سينما حقيقية
مراعاة العين /مراعاة لضبط سطوع الشاشة بهدف تجنب توهج العين.
العين أثناء الحركة [مراعاة العين أثناء الحركة  :على حسب الطراز]

❐ إلعادة ضبط وضع الصورة
 HOME اإلعدادات

الصورة

وضع الصورة

إعادة ضبط الصورة

إلعادة ضبط القيم المخصصة من قبل المستخدم.
تتم إعادة ضبط كل وضع صورة .حدد وضع الصورة الذي تريد إعادة ضبطه.

 HOME اإلعدادات

الصورة

وضع الصورة

خيار الصورة  TruMotion

لتصحيح الصور من أجل عرض تسلسالت الحركة بسالسة أكبر.
لضبط قيمة  De-Judder / De-Blurعلى .3
سلس
لضبط قيمة  De-Judder / De-Blurعلى .7
واضح
ً
وضوحا عند تحديد وضوح.
تصبح الشاشة أكثر
وضوح فائق
✎ ال يمكن تحديد وضوح فائق في الوضع ثالثي األبعاد.
يمكن ضبط  De-Judder / De-Blurيدويًا.
•De-Judder :تعمل هذه الوظيفة على ضبط ارتجاج الشاشة.
مستخدم
•De-Blur :تعمل هذه الوظيفة على ضبط الشاشة وإزالة الضبابية.

 HOME اإلعدادات
لخاليا الشاشة

الصورة

وضع الصورة  خيار الصورة  التعتيم المحلي

لزيادة سطوع المناطق الفاتحة وزيادة قتامة المناطق الداكنة في الصورة لزيادة التباين وتقليل الضبابية إلى
أقصى حد مع الحد من استهالك الطاقة.
إيقاف التشغيل إليقاف تشغيل التعتيم المحلي لخاليا الشاشة.
منخفض لعرض ألوان األسود الطبيعية .الستخدام هذا الضبط لعرض األفالم.
لزيادة حدة اللون األسود أكثر من الضبط منخفض .الستخدام هذا الضبط لمشاهدة التلفاز
متوسط
بشكل عادي.
ً
وضوحا من الضبط متوسط.
لزيادة حدة اللون األسود وعرض صور أكثر
عالي
مثالي للمشاهدة في المناطق ذات اإلنارة الساطعة.
✎ يقوم ضبط التعتيم المحلي لخاليا الشاشة على متوسط  /عالي بالحد من استهالك الطاقة.

❐ الستخدام وضع الصوت
HOME

اإلعدادات

الصوت

وضع الصوت

لتحسين صوت التلفاز وفق وضع الصوت المحدد.
مناسب لكل أنواع ملفات الفيديو

قياسي
موسيقى  /سينما  /رياضة
لضبط الصوت الذي تم تحسينه لنوع معين.
 /ألعاب
لتوفير أصوات مختلفة تتسم بطبقة جهير عالية وأصوات واضحة وعالية
حيوي
النغمة.
لضبط مستوى الصوت بحسب رغبتك باستخدام معادل الصوت
إعدادات المستخدم
للمستخدم.

❐ لتوليف الصوت بدقة
HOME

اإلعدادات

الصوت

معادل الصوت للمستخدم

لضبط وضع الصوت في ضبط المستخدم ً
أوال.
 100هرتز  300 /هرتز  1 /كيلوهرتز لضبط معادل الصوت من خالل ضبط نطاقات الصوت
يدوياً.
 3 /كيلوهرتز  10 /كيلوهرتز
إلعادة ضبط قيمة المعادل التي قام المستخدم بتغييرها.
إعادة الضبط

❐❐لضبط وضع مستوى الصوت
HOME

اإلعدادات

الصوت

وضع مستوى الصوت

لضبط أوضاع متعددة للتحكم في مستوى الصوت.
اضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل .تختلف إخراجات الصوت من برنامج
مستوى صوت تلقائي إلى آخر .ويتم بالتالي ضبطها تلقائيًا للحصول على مشاهدة مالئمة للتلفاز عند
التنقل عبر البرامج المختلفة.
التحكم في مستوى قد يؤدي استخدام منحنى صوت واحد إلى انعدام الصوت أو ارتفاعه بشدة حسب
البيئة .لضبط مستويات الصوت حسب الوقت من اليوم (نهار/ليل).
الصوت

❐❐الستخدام وظيفة Sound Optimizer
HOME

اإلعدادات

الصوت

Sound Optimizer

المحسن للتثبيت المخصص للتلفاز.
لتوفير الصوت
ّ
عادي
المثبت على الحائط
النوع ُ
المثبت على حامل
النوع ُ

وضع الصوت العام.
لتحسين صوت التلفاز المثبت على الحائط.
المثبت على حامل.
لتحسين صوت التلفاز ُ

❐❐الستخدام صوت محيطي ظاهري
HOME

اإلعدادات

الصوت

المحيط االفتراضي

مكبري الصوت.
تسمح تقنية معالجة الصوت من  LGبإصدار صوت محيطي ذي  5.1قناة من
َ
✎ ✎إذا تم ضبط صوت واضح I Iعلى تشغيل ،لن يتم اختيار المحيط االفتراضي.

❐❐الستخدام وظيفة صوت واضح ll
HOME

اإلعدادات

لتعزيز وضوح الصوت.

الصوت

صوت واضح ll

❐❐لمزامنة الصوت والفيديو
HOME

اإلعدادات

الصوت

مزامنة الصوت والفيديو

لمزامنة الصوت والفيديو مباشرة عندما ال يتطابقان.
عند ضبط مزامنة الصوت والفيديو على تشغيل ،يمكنك ضبط إخراج الصوت (مكبرات صوت التلفاز أو
 )SPDIFعلى صورة الشاشة.
لضبط مزامنة الصوت من مكبرات الصوت الداخلية في التلفاز.
مكبر صوت التلفاز يجعل الزر " "-إخراج الصوت أسرع من القيمة االفتراضية بينما يجعله الزر ""+
أبطأ منها.
(واجهة  Sony Philipsالرقمية) لضبط مزامنة الصوت من مكبرات الصوت
المتصلة بموصالت الصوت الرقمية.
SPDIF
يجعل الزر " "-إخراج الصوت أسرع من القيمة االفتراضية بينما يجعله الزر ""+
أبطأ منها.

التجاوز

إلخراج إشارات البث أو صوت جهاز خارجي من دون تأخير في الصوت .قد يتم
إخراج الصوت قبل الفيديو إذ أنه يستغرق وقتاً لتشغيل إدخال الفيديو إلى التلفاز.

❐❐الستخدام وضع ARC
HOME

اإلعدادات

الصوت

ضبط الصوت

وضع ARC

يمكن توصيل أجهزة الصوت الخارجية عبر كبل ® HDMIعالي السرعة من دون كبل صوت بصري
إضافي إلخراج  .SPDIFكما أنها تمثل واجهة توصيل مع .SIMPLINK
لألجهزة الخارجية التي تعتمد ( ARCقناة إرجاع الصوت) ،فقم بتوصيله بمنفذ (.HDMI(ARC

إيقاف ال تتم معالجة إخراج الصوت تلقائيًا عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي ،حتى عند
التشغيل تشغيل جهاز الصوت الخارجي المتصل الذي يعتمد .ARC
تتم معالجة إخراج الصوت تلقائيًا عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي ،في حال
التشغيل تشغيل جهاز الصوت الخارجي الذي يعتمد .ARC
بالنسبة لـ  ،SIMPLINKراجع」عام ← للتحكم في األجهزة الخارجية「.
✎ ✎قم بتوصيل طرف  ARCفقط عند التوصيل باألجهزة الخارجية.
✎ ✎استخدم كبل ® HDMIعالي السرعة عند التوصيل باألجهزة الخارجية.
✎ ✎قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بوظيفة  ARCفي حدوث أعطال.

❐❐لضبط توازن الصوت
HOME

اإلعدادات

الصوت

ا/يسارا.
لضبط توازن الصوت يمي ًن
ً

ضبط الصوت

التوازن

❐❐الستخدام مكبرات صوت التلفاز
HOME

اإلعدادات

الصوت

ضبط الصوت

مكبّر صوت التلفاز

عند االستماع عبر مكبرات الصوت على أجهزة صوت خارجية متصلة بالتلفاز مثل جهاز مسرح منزلي،
يمكن إيقاف تشغيل مكبر صوت التلفاز .وفي حالة وجود جهاز مسرح منزلي متصل بـ  ،SIMPLINKفإن
ضبط مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل سيؤدي إلى تشغيل جهاز المسرح المنزلي تلقائيًا.
إيقاف
التشغيل
التشغيل

مكبرات صوت التلفاز ال تصدر الصوت.
لتشغيل صوت التلفاز عبر مكبرات صوت جهاز الصوت الخارجي المتصل بالتلفاز.
✎ ✎لضبط مستوى الصوت عبر المقبض المثبت بالجهاز الخارجي.
لتشغيل صوت التلفاز عبر مكبر الصوت الداخلي الخاص بالتلفاز.

❐❐الستخدام إخراج الصوت الرقمي
HOME

اإلعدادات

الصوت

ضبط الصوت

إخراج صوت رقمي

لضبط إخراج الصوت الرقمي.
العنصر
تلقائي
PCM

إدخال الصوت
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
All

إخراج صوت رقمي
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM

❐❐إعدادات صوت DTV
HOME

اإلعدادات

الصوت

ضبط صوت DTV

[حسب الطراز]
عند وجود أنواع صوت مختلفة في إشارة إدخال واحدة ،تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد نوع الصوت الذي
تريده.
Dolby Digital ← D
في حالة ضبطه على تلقائي يكون ترتيب البحث HE-AAC ←  olby Digital+
←  MPEGويتم إخراج الصوت بأول تنسيق صوت يتم العثور عليه.
✎ ✎في إيطاليا فقط ،يكون الترتيب ← HE-AAC ← Dolby Digital+ ← MPEG .Dolby Digital
→H
✎ ✎في نيوزلندا فقط ،يكون الترتيب كالتاليDolby Digital + → Dolby Digital→  E-AAC
.MPEG
✎ ✎وإذا كان تنسيق الصوت المحدد غير معتمد ،فقد يستخدم تنسيق صوت آخر لإلخراج.

❐ لتحديد إدخال خارجي
HOME

قائمة اإلدخال

لتحديد اإلدخال الخارجي.

لتحديد مكبر الصوت.
TV Speaker

لتحديد اإلدخال.
HDMI2

لضبط .SIMPLINK
لتعديل اسم الجهاز الخارجي المتصل بالطرف الخارجي.

HDMI1

نوكم )(Component

AV

USB

TV

❐ الستخدام SIMPLINK
ّ
تمكنك ميزة  SIMPLINKمن التحكم في أجهزة الوسائط المتعددة وإدارتها بشكل مناسب باستخدام وحدة
التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز عبر قائمة  SIMPLINKفقط.
1 1قم بتوصيل طرف  HDMI INالخاص بالتلفاز بطرف إخراج  HDMIالخاص بجهاز SIMPLINK
باستخدام كبل  .HDMIبالنسبة إلى وحدات المسرح المنزلي المزودة بوظيفة  ،SIMPLINKقم
بتوصيل طرفي  HDMIكما هو ورد أعاله واستخدم كبل بصري لتوصيل إخراج الصوت الرقمي
البصري من التلفاز بإدخال الصوت الرقمي البصري لجهاز SIMPLINK.
2 2حدد .SIMPLINK HOMEيظهر إطار قائمة SIMPLINK.
3 3حدد ضبط  SIMPLINKعلى إطار قائمة  .SIMPLINKيظهر إطار إعداد SIMPLINK.
4 4اضبط  SIMPLINKعلى تشغيل في إطار إعداد SIMPLINK.
5 5قم بإغالق إطار إعداد .SIMPLINK
6 6حدد الجهاز الذي تريد التحكم به من .SIMPLINK HOME

( S
✎ تعمل هذه الوظيفة على األجهزة المزودة بشعار  IMPLINK
تحقق من أن الجهاز الخارجي يحمل شعار .SIMPLINK

) فقط.

✎ الستخدام وظيفة  ،SIMPLINKيجب أن تستخدم كبل  HDMIⓇعالي السرعة (مع ميزة  ،CECأو
التحكم باألجهزة اإللكترونية الخاصة بالعمالء) .يتم توصيل السن رقم  13لكبالت  HDMIⓇعالية
السرعة لتوفير خدمة تبادل المعلومات بين األجهزة.
✎ قم بتشغيل وسائط أحد األجهزة المزودة بميزات المسرح المنزلي أو تحديدها لمشاهدة تبديل مكبر
الصوت إلى سماعات المسرح المنزلي.
ً
منفصال) الستخدام سماعات المسرح المنزلي.
✎ قم بالتوصيل باستخدام كبل بصري (يباع
✎ يؤدي التبديل إلى إدخال خارجي إلى توقف األجهزة التي تعمل مع .SIMPLINK
✎ قد يتسبب استخدام جهاز جهة خارجية مزود بميزات  HDMI-CECفي حدوث أعطال.

❌ شرح ميزات SIMPLINK
ara

التشغيل المباشر لتشغيل جهاز الوسائط المتعددة على التلفاز بشكل فوري.
تحديد جهاز الوسائط لتحديد الجهاز المطلوب عبر قائمة  SIMPLINKللتحكم به من شاشة التلفاز
على الفور.
المتعددة
تشغيل األقراص إلدارة جهاز الوسائط المتعددة بواسطة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات ،SIMPLINK
إيقاف تشغيل كل
فسيؤدي إيقاف تشغيل التلفاز إلى إيقاف تشغيل كل أجهزة SIMPLINK
األجهزة
المتصلة.

تشغيل المزامنة
مكبر الصوت

إذا تم ضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل في إعدادات ،SIMPLINK
فسيؤدي تشغيل جهاز  SIMPLINKإلى تشغيل التلفاز.
لتحديد مكبر الصوت إما على وحدة المسرح المنزلي أو التلفاز.

 HOME الضوابط

صورة

توفير الطاقة

لتقليل استهالك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.
تلقائي

يكتشف جهاز استشعار التلفاز الضوء المحيط ويضبط سطوع الشاشة بصورة
تلقائية.
•الحد األدنى لإلضاءة :لتحديد الحد األدنى لسطوع الشاشة في ظل ضوء
محيطي منخفض.
•قوة اإلحساس :لتحديد نطاق سطوع التلفاز في بيئة العرض.
إليقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.

إيقاف التشغيل
حد أدنى  /متوسط  /حد لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي تم ضبطه ً
مسبقا.
أقصى
يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتشغيل الصوت فقط.
إيقاف تشغيل الشاشة
اضغط على أي زر في وحدة التحكم عن بعد إلعادة تشغيل الشاشة مجد ًدا.

❐ الستخدام مؤقت النوم
 HOME اإلعدادات

الوقت

مؤقت النوم

إليقاف تشغيل التلفاز بعد عدد محدد من الدقائق.
إللغاء مؤقت النوم ،حدد إيقاف التشغيل.

❐ لضبط الوقت الحالي
 HOME اإلعدادات

الوقت

الساعة

للتحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة التلفاز.
تلقائي
يدوي

لمزامنة ساعة التلفاز مع معلومات الوقت الرقمي التي ترسلها قناة التلفاز.
لضبط الوقت والتاريخ يدويًا إذا كان اإلعداد التلقائي ال يتوافق مع الوقت الحالي.

❐ لضبط التلفاز بحيث يتم تشغيله وإيقاف تشغيله تلقائيًا
HOME

اإلعدادات

الوقت

وقت التشغيل/وقت إيقاف التشغيل

لضبط وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.
حدد إيقاف التشغيل على التكرار إليقاف وقت التشغيل/وقت إيقاف تشغيل.
✎ الستخدام وقت التشغيل/وقت إيقاف التشغيل ،اضبط الوقت الحالي بشكل صحيح.
✎ حتى عندما تكون وظيفة وقت التشغيل قيد التشغيل ،يتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائيًا إذا لم يتم لمس
أي زر في غضون  120دقيقة.

❐❐لضبط كلمة المرور
HOME

اإلعدادات

قفل

ضبط كلمة المرور

لضبط كلمة مرور التلفاز أو تغييرها.
✎ ✎يتم ضبط كلمة المرور األصلية كـ 「.」0000

❐❐لقفل النظام
HOME

اإلعدادات

قفل

نظام القفل

للسماح فقط ببرامج معينة من خالل منع القنوات أو اإلدخال الخارجي.
حدد نظام القفل إلى تشغيل.
منع البرنامج

لمنع البرامج التي يع ّد محتواها غير مناسب لألطفال .ويمكن تحديد البرامج لكن
تظهر الشاشة فارغة من أي عرض ويتم كتم الصوت.
ولمشاهدة برنامج مقفل ،أدخل كلمة المرور.

التصنيف

منع اإلدخال

لمنع األفالم التي يتم بثها على التلفاز فقط والتي يع ّد محتواها غير مناسب.
•إيقاف خاصية الحظر( :عموم المشاهدين) يُسمح بمشاهدتها لكافة األعمار
• 10أعوام وما فوق( :ينصح بوجود األهل) بعض المواد يمكن أن تكون
غير مناسبة لألطفال
• 12عا ًما وما فوق( :رقابة مشددة من األهل) بعض المواد يمكن أن تكون
غير مناسبة لألطفال دون  12عا ًما
• 14عا ًما وما فوق( :محظور) يحتاج الذين هم دون  14عا ًما إلى وجود
ولي أمر راشد
األهل أو ّ
• 16عا ًما وما فوق :غير مسموح لمن هم دون  16عا ًما.
• 18عا ًما وما فوق :البالغون فقط
لحظر مصادر اإلدخال.

HOME

إعدادات

الخيارات

اللغة

لتحديد لغة القائمة ولغة الصوت التي تظهر على الشاشة.
لغة القائمة
لغة الصوت

لغة الترجمة

لتحديد لغة نص الشاشة.
[في الوضع الرقمي فقط]
يمكنك تحديد اللغة المطلوبة عند مشاهدة بث رقمي يحتوي على لغات صوت
متعددة.
[في الوضع الرقمي فقط]
استخدم وظيفة الترجمة عند بث لغتين أو أكثر للترجمة.
✎ ✎في حالة عدم بث بيانات الترجمة بلغة معينة ،يتم عرض الترجمة باللغة
االفتراضية.

لغة النص

لغة البحث الصوتي

[في الوضع الرقمي فقط]
في الوضع الرقمي ،استخدم وظيفة لغة النص عند بث لغتين أو أكثر للنص.
✎ ✎في حالة عدم بث بيانات نصوص المعلومات بلغة معينة ،يتم عرض لغة
النص االفتراضية.
✎ ✎في حالة تحديد بلد محلي غير صحيح ،قد ال تظهر نصوص المعلومات
بشكل صحيح على الشاشة وقد تحدث بعض المشاكل أثناء تشغيل وظيفة
نصوص المعلومات.
لتحديد اللغة إلجراء بحث صوتي.
✎ ✎يتم دعم ضبط هذه الخاصية في الطراز الذي يحتوي على بحث صوتي
فقط .

 HOME اإلعدادات

الخيارات

البلد

لتحديد البلد الذي يستخدمه التلفاز.
تتغير إعدادات التلفاز حسب بيئة البث في البلد المحدد.
✎ وفي حالة تغيير ضبط البلد ،قد تظهر شاشة معلومات التوليف التلقائي.
✎ في البلدان التي تكون فيها لوائح البث الرقمي غير ثابتة ،قد ال تعمل بعض وظائف التلفاز الرقمي
بحسب ظروف البث الرقمي.
✎ إذا تم ضبط البلد على “ ،”--فيمكن تحديد القنوات التناظرية فقط.

❐❐لضبط ضعف السمع
HOME

اإلعدادات

الخيارات

ضعف السمع

هذه الوظيفة خاصة بضعاف السمع.
إذا كانت مضبوطة على تشغيل ،فيتم عرض الترجمة افتراضيًا.

❐❐لتسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic
الستخدام وحدة التحكم عن بُعد  ،Magicقم بتسجيلها على التلفاز ً
أوال.
قم بتسجيل وحدة التحكم عن بُعد  Magicكما يلي قبل االستخدام.
ثوان ثم اضغط على الزر البكرة ) (OKأثناء توجيه وحدة
1 1قم بتشغيل التلفاز وانتظر حوالى ٍ 10
التحكم عن بُعد نحو التلفاز.
2 2يتم تسجيل وحدة التحكم عن بُعد تلقائيًا وتظهر رسالة اكتمال التسجيل على شاشة التلفاز.
✎ ✎إذا فشلت في تسجيل وحدة التحكم عن بُعد  ،Magicقم بإيقاف تشغيل التلفاز وأعد المحاولة.

❐❐إلعادة تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic
ثوان تقريبًا.
1 1اضغط على الزرين  HOMEو  BACKمعًا لمدة ٍ 5
ّ 2 2
ثوان تقريبًا.
وجه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز واضغط على الزر البكرة ) (OKلمدة ٍ 5
ثوان إلعادة ضبطها
✎ ✎اضغط على زر  BACKأثناء توجيه وحدة التحكم عن بُعد نحو التلفاز لخمس ٍ
وإعادة تسجيلها.

❐❐لضبط مؤشر وحدة التحكم عن بُعد Magic
HOME

اإلعدادات

الخيارات

المؤشر

لضبط سرعة المؤشر وشكله الظاهر على شاشة التلفاز.
السرعة
الشكل
الحجم
المحاذاة

لضبط سرعة تحريك المؤشر.
لتحديد شكل المؤشر من بين خيارات عديدة.
الختيار حجم المؤشر.
للضبط على تشغيل .في حال عدم محاذاة المؤشر مع االتجاه الفعلي الذي تشير إليه وحدة
التحكم عن بُعد ،حرك وحدة التحكم عن بُعد  Magicإلى اليسار واليمين إلعادة المحاذاة.
ستتم محاذاة المؤشر إلى الوسط تلقائيًا ،لتسهيل التحكم.

✎ ✎في حالة عدم استخدام المؤشر لمدة معينة ،فسوف يختفي .عند اختفاء المؤشر عن الشاشة ،قم بهز وحدة
التحكم عن بُعد  Magicإلى اليمين واليسار .ثم تظهر من جديد.
✎ ✎إذا قمت بالضغط على زر التنقل أثناء تحريك المؤشر على الشاشة ،يختفي المؤشر وتعمل وحدة التحكم
عن بُعد  Magicكوحدة تحكم عادية.
✎ ✎استخدم وحدة التحكم عن بُعد على مسافة فعالة تبلغ  33قد ًما ( 10أمتار) .قد تحدث أعطال عند استخدام
وحدة التحكم عن بُعد على مسافات أكبر أو عند وجود عوائق تحجب خط الرؤية.

✎ ✎فقد تسبب األجهزة اإللكترونية القريبة تشويشاً في االتصال .فاألجهزة مثل أفران الميكروويف وشبكات
 LANالالسلكية تستخدم النطاق الترددي ( 2.4جيجاهرتز) نفسه الذي تستخدمه وحدة التحكم عن بُعد
ً
تشويشا.
 Magicوبالتالي فقد تسبب
✎ ✎قد تتعرض وحدة التحكم عن بُعد  Magicللكسر إذا سقطت أو قد تتلف بأي طريقة أخرى.
✎ ✎احرص على عدم رميها باتجاه أشياء حادة مثال األثاث أو األرض.

❐❐الستخدام وظيفة الحركة النمطية
اضغط على الزر البكرة ( )OKمع شاشة الفيديو العادية قيد التشغيل وارسم ً
نمطا باتجاه الشاشة.
القناة السابقة :لالنتقال إلى الشاشة السابقة.
القائمة األحدث :لعرض القنوات التي تمت مشاهدتها ً
حديثا.
✎ ✎قد ال تعمل عند وجود إطارات معيّنة مفتوحة.

❐ لضبط مؤشر التشغيل
HOME

اإلعدادات

الخيارات

إضاءة وضع االستعداد

[حسب الطراز]
لتشغيل/إيقاف إضاءة وضع االستعداد في اللوحة األمامية للتلفاز.

❐ لتغيير وضع التلفاز
HOME

اإلعدادات

الخيارات

ضبط الوضع

لتحديد االستخدام المنزلي أو العرض التوضيحي للمتجر.
لالستخدام داخل المنزل ،ح ّدد االستخدام المنزلي.
العرض التوضيحي للمتجر عبارة عن وضع يستخدم للعرض في المتجر  .

❐ للعودة إلى اإلعدادات األصلية
 HOME اإلعدادات

الخيارات

الضبط األصلي للمصنع

لحذف جميع اإلعدادات االختيارية والعودة إلى الوضع األصلي االفتراضي.
عند اكتمال التهيئة ،يقوم التلفاز بإعادة التشغيل تلقائيًا.
✎ عند تنشيط قفل النظام ،تظهر مطالبة بكلمة المرور.
✎ ال توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية التهيئة.

❐❐الستخدام الصفحة الرئيسية
اضغط على زر  HOMEعلى وحدة التحكم عن بُعد.
بفضل تصميم  Smart TVالذي يوفر الوظائف والميزات على شاشة واحدة ،يمكن لكل شخص
الوصول إلى محتويات غنية وتطبيقات بشكل مناسب عبر القائمة السريعة وسهلة االستخدام التي تم
ترتيبها بحسب السمات مثل التلفاز المباشر ،والبطاقة ،وتطبيقاتي ،إلخ.
تسجيل الدخول
تعديل البطاقة
بطاقتي
حدد البطاقة التي تريد
استخدامها.

Premium

SMART SHARE

Cinema
More...

Toy story

Tron

Abata

Ghost

Monster

My Boy

Thanks

UP

Weather
More...

News

Photo

Sports

Map

Viral
Video
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Game

My Apps

تطبيقاتي
Input List

Settings

Search

Internet

...LG Smart

...Programme

Media Link

Quick Menu Smart Share

User Guide

❐❐الستخدام بطاقتي وتعديلها
HOME

بطاقتي

لتمكينك من التحقق من تشكيلة واسعة من المحتويات والوظائف والوصول إليها بسهولة ،يتم جمع
الوظائف الرئيسية ضمن فئات وعرضها على بطاقات.
من خالل تحديد اسم البطاقة ،يمكنك االنتقال إلى صفحة الفئة تلك.
حدد تعديل في أعلى الشاشة الرئيسية لتبديل موضع البطاقات أو إلنشاء بطاقتك الخاصة.
(ال يمكنك تعديل بطاقة البث المباشر و بطاقة .)Premium

❐❐الستخدام تطبيقاتي
HOME

تطبيقاتي

حدد تطبيقاتي في أسفل الشاشة الرئيسية أو اضغط على الزر  MY APPSعلى وحدة التحكم عن بُعد.
حدد تطبيقاتي للتحقق من التطبيقات المثبتة ً
مسبقا والتطبيقات التي قمت بتنزيلها.

My Apps

User Guide

Quick Menu

Smart Share

ً
تطبيقا تريد تشغيله.
حدد

Media Link

Programme...

LG Smart...

Internet

Search

Settings

Input List

❐❐لتعديل العناصر في :تطبيقاتي
HOME

تطبيقاتي

تعديل

على صفحة تطبيقاتي حدد تعديل في أعلى الشاشة لنقل التطبيقات أو حذفها.
ممكن لكن ّ
ٌ
يتعذر حذفها.
يُرجى مالحظة أن نقل تطبيقات النظام
✎ ✎لتغيير الترتيبات  /حذف العناصر عبر سحب أيقونات التطبيقات إذا كان جهازك مز ّوًدا بوحدة
تحكم عن بعد .Magic
MY APPS

سلّة المهمالت

❐❐إلدارة ضبط  Smart TVمن LG
HOME

اإلعدادات

الخيارات

ضبط Smart TV

المعرف.
لضبط العديد من اإلعدادات المتعلقة بـ  Premiumوإلدارة
ّ
بلد Smart TV
إصدار Premium
المعرفات
قائمة
ّ
إعادة التهيئة
إشعار قانوني

لتغيير ضبط البلد على .Smart TV
لتلقي خدمة Premiumو LG Smart Worldللبلد الذي اخترته.
لعرض إصدار الخدمة المميزة.
المعرف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته إلى التلفاز وحذفه.
للتحقق من
ّ
المعرف من التلفاز.
لحذف كافة المعلومات المسجلة حول
ّ
لعرض اإلشعار القانوني لـ .Smart TV

يجب ّ
توفر اتصال شبكة السلكي أو سلكي الستخدام الميزات الذكية.
عند االتصال بالشبكة ،يمكنك استخدام محتوى روابط مميزة ( )Premiumو LG Smart Worldو
DLNAوالمزيد.

❐❐االتصال بالشبكة بضغطة واحدة
لالتصال بسهولة بشبكة سلكية/السلكية.
 HOMEاإلعدادات
تظهر على التلفاز.

الشبكة

اتصال الشبكة لالتصال بشبكة متوفرة تلقائيًا .اتبع األوامر التي

❐❐لالتصال بشبكة عبر ضبط خبير
HOME

اإلعدادات

الشبكة

اتصال الشبكة

لالستخدام في ظروف خاصة مثل المكاتب (في حاالت استخدام عنوان  IPالثابت).
1 1حدد اتصال شبكة ،إما سلكي أو السلكي.
2 2عند االتصال عبر  ،Wi-Fiاستخدم إحدى الطرق التالية لالتصال بالشبكة.
قائمة نقاط الوصول
()AP
لالتصال عن طريق إدخال اسم نقطة وصول السلكية.
إدخال SSID
لالتصال بسهولة عند الضغط على زر نقطة الوصول الالسلكية التي تدعم
WPS-PBC
.PBC
لالتصال بالشبكة المحددة من قائمة نقاط الوصول.

WPS-PIN
Ad-hoc

لالتصال بسهولة عن طريق إدخال رمز  PINالخاص بنقطة الوصول الالسلكية
التي تريد االتصال بها في الموقع اإللكتروني الخاص بنقطة الوصول.
لالتصال بالشبكة عبر كمبيوتر مزود بخاصية االتصال الالسلكي أو هاتف
السلكي.

❐❐الستخدام وظيفة Wi-Fi Screen
HOME

اإلعدادات

الشبكة

Wi-Fi Screen Share

للسماح باستخدام وظائف االتصال الالسلكي مثل  Wi-Fi directو .WiDi
لمشاركة شاشة األجهزة المتصلة عبر  Wi-Fi Screen Shareفي .Smart Share
1 1قم بتشغيل ( .Wi-Fi Screen Shareإذا لم تستخدمها ،يُرجى إيقافها).
2 2قم بتمكين إعدادات  Wi-Fi Directعلى الجهاز الذي تريد االتصال به.
3 3يتم عرض قائمة األجهزة التي يمكن توصيلها بالتلفاز.
ً
جهازا لالتصال به.
4 4حدد
5 5حدد نعم ،عند ظهور رسالة طلب اتصال.
6 6إذا َق ِبل الجهاز الذي تريد االتصال به الطلب ،يتم االتصال بـ .Wi-Fi Screen Share

✎ ✎يوصى بتوصيل كمبيوتر محمول باستخدام  Intel’s WiDiضمن نطاق قريب.
✎ ✎بالرغم من إمكانية توصيل  Intel’s WiDiمن دون جهاز راوتر السلكي ،يوصى بتوصيل جهاز
الراوتر الالسلكي ً
أوال للحصول على أفضل أداء.
✎ ✎عندما تكون ( Home Menuالقائمة الرئيسية) نشطة ،ال يمكن للتلفاز الكشف عن أجهزة Intel’s
 .WiDiاحرص على إغالق ( Home Menuالقائمة الرئيسية) قبل محاولة الكشف عن أجهزة
.Intel’s WiDi

❐❐ضبط شبكة  -تحذير
✎ ✎استخدم كبل  LANقياسي ( Cat5أو أعلى مزود بموصل  ،RJ45يالئم منفذ  10Base-Tأو 100
.)Base TX LAN
✎ ✎يمكن أن تتسبب إعادة ضبط المودم في مشاكل في االتصال .لحل المشكلة ،قم بإيقاف تشغيل الطاقة،
واقطع االتصال ثم عاود االتصال مرة أخرى ،ثم ش ّغل الطاقة.
✎ ✎ال تتحمل شركة  LG Electronicsمسؤولية أي مشاكل في اتصال الشبكة أو أي حاالت خلل
وأعطال وأخطاء تنشأ عن اتصال الشبكة.
✎ ✎قد ال يعمل االتصال بالشبكة بشكل صحيح بناء على موفر خدمة اإلنترنت.

✎ ✎يلزم توفر مودم  DSLالستخدام خدمة DSL؛ ويلزم توفر مودم كبل الستخدام خدمة الكبل .حيث
أنه قد يتوفر عدد محدود فقط من اتصاالت الشبكة ،قد ال يتوفر ضبط شبكة التلفاز ويعتمد ذلك إلى
العقد المبرم بينك وبين موفر خدمة اإلنترنت (( .)ISPإذا كان العقد ال يسمح باستخدام أكثر من
جهاز لكل خط ،يمكن فقط استخدام الكمبيوتر المتصل بالفعل)
✎ ✎يمكن أن تتعرض الشبكات الالسلكية إلى تشويش من أجهزة أخرى تعمل على التردد 2.4
جيجاهرتز (الهواتف الالسلكية أو أجهزة  Bluetoothأو أفران الميكروويف) .يمكن أن يحدث
تشويش من األجهزة التي تعمل على تردد  5جيجاهرتز ،مثل أجهزة  Wi-Fiأخرى.
✎ ✎يمكن أن تتسبب البيئة الالسلكية المحيطة في تباطؤ عمل الخدمة الالسلكية.
✎ ✎إذا لم تقم بإيقاف تشغيل الشبكة الرئيسية المحلية بالكامل ،فقد يحدث تحميل زائد على حركة الشبكة
على بعض األجهزة.

✎ ✎لإلتصال بنقطة الوصول ،يلزم توفير جهاز نقطة وصول يدعم االتصال الالسلكي كما يجب تمكين
ميزة االتصال الالسلكي على الجهاز .اتصل ّ
بموفر الخدمة في ما يتعلق بتوفر االتصال الالسلكي
على نقطة الوصول.
معرف ( )SSIDمجموعة الخدمة وإعدادات الحماية الخاصة بنقطة الوصول التصال نقطة
✎ ✎تحقق من ّ
لمعرف مجموعة الخدمة ( )SSIDوإعدادات الحماية الخاصة بنقطة
الوصول .راجع الوثائق المناسبة ّ
الوصول.
✎ ✎قد تتسبب اإلعدادات غير الصالحة ألجهزة الشبكة (مشاركة الخط السلكي/الالسلكي ،الموزع) في
عمل التلفاز ببطء أو بشكل غير صحيح .قم بتركيب األجهزة بطريقة صحيحة ً
وفقا للدليل المناسب
وقم بضبط الشبكة.
ً
(مثال الكمبيوتر
✎ ✎قد ال يعمل االتصال باستخدام  Ad-hocوذلك استنا ًدا إلى الجهاز المتصل
المحمول).
✎ ✎قد تختلف طريقة االتصال بحسب جهة تصنيع نقطة الوصول.

❐❐الستخدام Smart Share
HOME

Smart Share

لتوفير ملفات الصور  /الموسيقى  /الفيديو على التلفاز الخاص بك عبر االتصال بجهاز  USBأو بالشبكة
الرئيسية (،DLNA.)Media Link
SMART SHARE
المزيد...

الجهاز المرتبط

لعرض ملفات الصور  /الموسيقى /
الفيديو الموجودة على كافة األجهزة
المتصلة بالتلفاز.

تمت إضافته ً
حديثا

المزيد...

تمت مشاهدته ً
حديثا

المزيد...

نوع المحتويات
المزيد...

الكل

صورة

مقاطع التلفاز المسجل

دليل التوصيل

إعدادات

مقاطع الفيديو

الموسيقى

❐❐للتحكم بتشغيل فيلم
للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات خالل عرض األفالم.

إليقاف التشغيل والعودةإلى القائمة.

List

لتحديد المقاطع المطلوبة وتشغيلها

Option

لضبط الخيارات.
للتغيير إلى الوضع ثالثي األبعاد.

للتشغيل

❐❐للتحكم بعرض الصور
للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات عند عرض الصور على شاشة كاملة.
✎ ✎للصور الثالثية األبعاد ،ال يعمل تأثير عرض الشرائح حتى عندما تكون وظيفة عرض الشرائح ّ
ممكنة.

List

Option

إليقاف التشغيل والعودة إلى القائمة.
لضبط الخيارات.
للتغيير إلى الوضع ثالثي األبعاد.

BGM

Slideshow

لعرض الصور كعرض شرائح.
لتشغيل موسيقى الخلفية.
لتدوير الصورة أو تكبيرها.

❐❐للتحكم بتشغيل الموسيقى
للتحكم بالتشغيل وضبط الخيارات أثناء تشغيل الموسيقى.

لتحديد المقاطع المطلوبة وتشغيلها

إليقاف التشغيل والعودة إلى القائمة

ist

ption

لضبط الخيارات

للتشغيل

❐❐لضبط الوظائف المتعلقة بـ Smart Share
HOME

Smart Share

إعدادات

لتغيير اإلعدادات المتعلقة بتشغيل محتوى .Smart Share

❌ ❌الضبط المتقدم
اسم التلفاز
حالة الشبكة
Wi-Fi Screen
Share
مشاركة التلفاز
الخاص بي

لتغيير االسم الذي يظهر عند البحث عن التلفاز من أجهزة أخرى.
يتحقق من اتصال الشبكة.
للسماح باستخدام وظائف االتصال الالسلكي مثل  Wi-Fi directو .WiDi
للسماح  /منع االتصال بالتلفاز من أجهزة أخرى.
لتشغيل/إيقاف تشغيل اتصال جهاز عرض الوسائط الرقمية (.)DMR

التشغيل التلقائي عند
االستالم

DivX VOD

لقبول  /رفض المحتوى الذي تم نقله من أجهزة أخرى.
لتسجيل  DivXأو تحريره.
للتحقق من رمز تسجيل  DivXلتشغيل ملفات الفيديو  DivXالمحمية .للتسجيل ،قم
بزيارة الموقع http://vod.divx.com
الستخدام رمز التسجيل لتأجير األفالم أو شرائها على الموقع اإللكتروني www.
.divx.com/vod
✎ ✎يتعذر تشغيل ملفات  DivXالتي تم شراؤها/استئجارها في حالة استخدام
رمز تسجيل  DivXالخاص بجهاز آخر .استخدم رمز تسجيل DivX
المخصص لهذا الجهاز فقط.
✎ ✎قد ال يتم تشغيل الملفات التي تم تحويلها وغير المتوافقة مع معايير برنامج
فك تشفير  DivXأو قد تعرض صوراً وأصواتاً غريبة.

❌ ❌المحفوظات
لحذف محفوظات المحتويات ،اضغط الزر أدناه .استخدم المحتويات على القائمة نوع المحتويات والجهاز
المرتبط.

❌ ❌الخصوصية
تحقق من الجهاز الذي ال ترغب في فتحه على قوائم مضاف ً
حديثا ومشاهد حاليًا.

❐❐ملف دعم Smart Share
أعلى معدل لنقل البيانات:
 20ميجابت في الثانية
تنسيقات الترجمة الخارجية المعتمدة :
،*.smi ،*.srt،*.sub (،)MicroDVD ،SubViewer 1.0/2.0
،*.ass ،*.ssa،*.txt(TMPlayer))*.psb (PowerDivX
تنسيقات الترجمة الداخلية المعتمدة :
( XSUBيدعم الترجمات الداخلية الخاصة بـ )DivX6

❐❐برنامج فك تشفير الفيديو المعتمد
1920 x 1080 @30p :حد أقصى
برنامج فك التشفير

اسم االمتداد

Main Profile وVC-1 Simple ،VC-1 Advanced Profile الفيديو
WMA 9 Professional ،WMA Standard الصوت
،H.264/AVC ،XViD ،DivX6 ،DivX5 ،DivX4 ،DivX3.11
الفيديو
Motion Jpeg
،MPEG-1 Layer III (MP3)،II ،MPEG-1 Layer I
الصوت
DTS ،ADPCM ،LPCM ،Dolby Digital Plus،Dolby Digital
MPEG-4 Part 2 ،H.264/AVC

الفيديو

AAC الصوت

.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov

برنامج فك التشفير

اسم االمتداد

H.264/AVC الفيديو
Dolby Digital ،HE-AAC الصوت
VC-1 ،MPEG-2 ،H.264/AVC الفيديو
)MP3( M
 PEG-1 Layer III ،II ،MPEG-1 Layer I
الصوت
AAC ،Dolby Digital Plus ،Dolby Digital
MPEG-2 ،MPEG-1 الفيديو
DVD-LPCM ،II ،MPEG-1 Layer I ،Dolby Digital الصوت
MPEG-1

الفيديو

II ،MPEG-1 Layer I الصوت

.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
.mpeg

❌ ❌ملفات الموسيقى المتوفرة
المعلومات
العنصر
نوع الملف
 32كيلوبت في الثانية  320 -كيلوبت في الثانية
معدل البت
تردد العينات  16كيلوهرتز  48 -كيلوهرتز
mp3
األنواع المعتمدة MPEG1MPEG2 ،Layer2 ،Layer3 ،

❌ ❌ملفات الصور المتوفرة
نوع الملف

العنصر

النمط

 :SOF0الخط األساسي
أنواع الملفات
 :SOF1متوالي ممتد
ثنائي األبعاد( jpeg,المتوفرة
 :SOF2تقدمي
الحد األدنى 64 :64 x
)jpg, jpe
الحد األقصى:
ثالثي األبعاد( )jpsحجم الصورة
النوع العادي( 15360 :عرض) ( 8640 xارتفاع)
النوع التقدمي( 1920 :عرض) × ( 1440ارتفاع)
أنواع الملفات
mpo
المتوفرة
حجم :4:3
ثالثي األبعاد
حجم الصورة ،3648 x 2736 ،2592 x 1944 2048 x 1536
حجم 3648 :3:2× 2432

❐❐تشغيل الفيديو  -تحذير
✎ ✎قد ال تعمل بعض الترجمات التي يعدها المستخدمون بشكل صحيح.
✎ ✎يجب وضع ملفات الفيديو والترجمة في نفس الحافظة .يجب أن تحمل ملفات الفيديو والترجمة نفس
االسم لتعرض بشكل صحيح.
✎ ✎قد ال تكون الترجمات على أجهزة التخزين الشبكي ( )NASمعتمدة حسب جهة الصنع والطراز.
✎ ✎ال نعتمد أي عرض حركي تدفقي يحتوي على ( GMCتعويض الصور المتحركة الشامل) أو Qpel
(تقدير الصور المتحركة رباعي البكسل).
✎ ✎يتم دعم ملف التعريف  H.264 / AVCبالمستوى  4.1وأقل فقط.
✎ ✎يعتمد حد حجم الملف على بيئة التشفير.

✎ ✎قد ال يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تمت صياغتها باستخدام بعض أجهزة تشفير فيديو.
✎ ✎قد ال يتم تشغيل ملفات الفيديو التي تختلف تنسيقاتها عن تلك المحددة هنا.
ّ
المخزنة على جهاز  USBبشكل صحيح إذا كانت ال تدعم السرعة
✎ ✎قد ال يتم تشغيل ملفات الفيديو
العالية.
✎ ✎يدعم التلفاز برنامج فك تشفير الصوت  DTSعند تشغيل ملف فيديو من خالل .USB

كلمة  DLNAهي اختصار لعبارة  ،Digital Living Network Allianceوالذي يتيح لك االستمتاع
بملفات الفيديو  /الموسيقى  /الصور المخزنة على الكمبيوتر أو سيرفر على التلفاز لديك عبر الشبكة
الرئيسية.

❐❐لتوصيل هاتف ذكي مصادق عليه من قبل DLNA
يجب أن يكون التلفاز والهاتف الذكي على نفس الشبكة.
1
2
3
4
5
6
7
8

1تأكد من تمكين  Wi-Fiعلى الهاتف الذكي.
2قم بتثبيت  /تشغيل التطبيق لمشاركة المحتوى على الهاتف الذكي.
3قم بتشغيل "مشاركة محتويات الهاتف المحمول".
4حدد نوع المحتويات (ملفات فيديو  /ملفات صوتية  /صور) التي تريد تشغيلها.
5حدد ملف الفيديو أو الموسيقى أو الصور لتشغيله على التلفاز.
6حدد إضافة إلى قائمة التشغيل.
7حدد اسم طراز التلفاز على الجهاز الذي تريد تشغيل المحتويات منه.
مذكورا على الملصق الموجود على الجهاز).
(يكون اسم طراز التلفاز
ً
8تشغيل ▶ إلظهار الملف المحدد على التلفاز.

❐❐لالتصال بـ ( DLNA DMRجهاز عرض الوسائط الرقمية)
إذا كان نظام تشغيل الكمبيوتر هو  Windows 7أو في حالة اتصال جهاز ( DLNA-certifiedمثل الهاتف
المحمول) عبر شبكة ،فيمكنك تشغيل الموسيقى  /ملفات الفيديو  /الصور على التلفاز دون تثبيت برنامج
منفصل.
1 1قم بتهيئة التلفاز والكمبيوتر على نفس الشبكة .قم بتهيئة الكمبيوتر المش ّغل بنظام Windows 7
على الشبكة.
2 2انقر بزر الماوس األيمن فوق ملف الموسيقى  /الفيديو  /الصور الذي تريد تشغيله واستخدم ميزة
"التشغيل عن بُعد" المضمنة في Windows 7.
لتشغيل المحتوى من جهاز مثل الهاتف المحمول ،راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
3 3حدد نعم على اإلطار المنبثق على التلفاز .سيتم تشغيل المحتوى على الجهاز فقط حتى لو تم توصيل
أكثر من تلفاز أو جهاز واحد .يمكن أن تختلف سرعة التشغيل حسب سرعة الشبكة.

❐❐لتوصيل ( DLNA DMPمشغل الوسائط الرقمية)
يمكن إعادة عرض ملفات الموسيقى  /الفيديو /الصور على التلفاز باستخدام كمبيوتر يحتوي على
برنامج  ،Nero MediaHome 4 Essentialsمن خالل ربط األجهزة عبر الشبكة الرئيسية.
1 1قم بتهيئة التلفاز والكمبيوتر على الشبكة نفسها .يجب توصيل التلفاز وكل جهاز عبر نقطة وصول فردية
لتمكين  DLNAوخدمة .Media Link
2 2قم بتثبيت برنامج  Nero MediaHome 4على الكمبيوتر من الموقع اإللكتروني
( .)http://www.lg.comقبل بدء التثبيت ،أغلق جميع البرامج قيد التشغيل بما في ذلك جدار
الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات.

3 3أشر إلى الملفات/الحافظات التي ستتم مشاركتها عبر برنامج Nero MediaHome 4 Essentials
المثبت على الكمبيوتر.
 .1قم بتشغيل برنامج " "Nero MediaHome 4 Essentialsالمثبت على الكمبيوتر.
 .2حدد عناصر الحافظة لمشاركتها.
 .3قم بتهيئة الحافظة المشتركة وانقر فوق "بدء السيرفر" .يبدأ السيرفر في العمل.
✎ ✎إذا لم تظهر الحافظة المشتركة على التلفاز ،فانقر فوق عالمة تبويب الحافظة المحلية وابحث مرة
أخرى.
✎ ✎لمزيد من المعلومات العامة وتلك المتعلقة بالبرنامج ،راجع الموقع اإللكتروني
.http://www.nero.com

Nero MediaHome 4 Essentials ❌ ❌متطلبات الكمبيوتر لتثبيت
Window XP®،Windows Vista® ،) أو أحدثService pack 2(Windows® XP•
Windows Server®2003،) أو أحدثService pack 2(Media Centre Edition 2005
) أو أحدثService pack 1(
) بت64  و32( U
 ltimate  أوEnterprise ،Professional ،Windows® 7 Home Premium•
) بت32  بت (التطبيق يعمل في وضع64  إصدارWindows Vista®•
) بت32  بت (التطبيق يعمل في وضع64  إصدارWindows® 7•
 ميجابايت200  أكثر من:•مساحة القرص الصلب

•وحدة المعالجة المركزية ( :)CPUمعالج بسرعة  1.2جيجاهرتز Intel® Pentium® III
أو AMD Sempron™ 2200+
•الذاكرة :أكثر من  256ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ()RAM
•كارت الشاشة :أكثر من  32ميجابايت ،ويجب أن يدعم درجة دقة ال تقل عن  600 × 800بكسل،
وإعدادات ألوان  16بت على األقل
• Windows® Internet Explorer® 6.0أو أحدث
• DirectX® 9.0cاإلصدار ( 30أغسطس  )2006أو أحدث
•بيئة الشبكة Ethernet :بسرعة  100ميجابايت، شبكة السلكية WLAN LAN(IEEE
 )802.11a/b/g/nأو أحدث

❌ ❌وفي حالة تعطل DLNA
✎ ✎إذا كانت ميزة  DLNAال تعمل بشكل صحيح ،فتحقق من إعدادات الشبكة.
✎ ✎إذا كنت ترغب في عرض الصور بتنسيق  1080pعبر  ،DLNAفيلزم وجود نقطة وصول بتردد
 5جيجاهرتز وقد تعاني من الصور غير السليمة أو مشكالت أخرى في حالة استخدام نقطة وصول
بتردد  2.4جيجاهرتز.
✎ ✎قد ال تعمل تقنية  DLNAبشكل صحيح في الشبكة الالسلكية .يوصى بالتوصيل بالشبكة السلكية.
✎ ✎عند تشغيل ملف فيديو في وضع  ،DLNAال تكون ميزات الصوت المتعدد والترجمات الداخلية
معتمدة.
✎ ✎عند توصيل أكثر من تلفاز بسيرفر واحد في وضع  ،DLNAقد ال يتم تشغيل المحتوى وهذا يتوقف
على أداء السيرفر.
✎ ✎قد ال تكون الترجمات معتمدة حسب جهاز .DLNA
✎ ✎قد ال تعمل ميزة  DLNAبشكل صحيح بناء على بيئة الشبكة.

✎ ✎ال يمكن استخدام ميزة  DLNAمع بعض نقاط الوصول التي ال تدعم اإلرسال المتعدد .لمزيد من
المعلومات ،راجع دليل المستخدم الخاص بنقطة الوصول أو استشر الجهة المصنعة.
✎ ✎قد تختلف أنواع الملفات المعتمدة بناء على بيئة سيرفر  ،DLNAحتى مع أنواع الملفات المعتمدة
بواسطة التلفاز.
✎ ✎قد تتسبب الحافظات الفرعية والملفات الكثيرة ج ًدا ضمن حافظة واحدة في حدوث عطل.
✎ ✎قد ال يتم عرض المعلومات حول الملف من سيرفر  DLNAبشكل صحيح.
✎ ✎عند عرض ترجمات الفيديو على سيرفر  ،DLNAننصح باستخدام برنامج
.Nero MediaHome 4 Essentials
✎ ✎في حالة إضافة ملف ترجمة ً
الحقا ،قم بإيقاف حافظة المشاركة وإعادة الضبط.
✎ ✎ال يمكن تشغيل ملف  DRMالموجود على سيرفر .Nero MediaHome

❐❐لالتصال بـ Media Link
قم بتثبيت برنامج  Plexعلى كمبيوتر أو كمبيوتر محمول متصل بالشبكة نفسها التي يتصل بها Smart
 TVللوصول إلى مجموعة وسائط متعددة بما فيها الصور ،وملفات الفيديو والموسيقى التي تم تخزينها على
الكمبيوتر  /الكمبيوتر المحمول ،بسهولة وبشكل مناسب.
1
2
3
4

1قم بتثبيت برنامج  Plex Media Serverعلى الكمبيوتر  /الكمبيوتر المحمول .قم بزيارة الموقع
اإللكتروني على ( )http://www.lg.comوقم بتنزيل برنامج  Plexالمناسب للكمبيوتر  /الكمبيوتر
المحمول.
2بعد تثبيت البرنامج ،انقر بزر الماوس األيمن على رمز  Plexفي شريط المهام الموجود في الجهة
السفلى من الكمبيوتر .لضبط قسم الملف في إدارة الوسائط.
3حدد  Media Linkعلى الشاشة الرئيسية الخاصة بالتلفاز.
4يظهر قسم  Media Linkالخاص بالكمبيوتر/الكمبيوتر المحمول المتصل .حدد القسم.

Media Link ❐❐الستخدام
Media Link
MEDIA LINK

HOME

Information may be provided in English.

PLEX تظهر الحافظات كما تم إعدادها في
.Media Manager

Sort by server

Device Selection

PLEX Channels

Back

Exit

❐❐متطلبات النظام لتثبيت PLEX
•الحد األدنى للمتطلبات
جهاز كمبيوتر مع معالج Intel Core Duo 1.6جيجاهرتز و  ،Windows XP SP3وذاكرة
وصول عشوائي بسعة  512ميجابايت على األقل
•توصيات لتحويل ترميز المحتوى عالي الدقة ( 720pو)1080p
جهاز كمبيوتر مع معالج Intel Core Duo 2.4جيجاهرتز و  ،Windows XP SP3وذاكرة
وصول عشوائي بسعة  2جيجابايت على األقل
يعتمد  ،Windows XPوVista and Windows 7
•متطلبات الشبكة
اتصال باإلنترنت عبر  ADSL/Cable/Wi-Fiللحصول على إخراج بيانات تعريف الوسائط وتحديثها
الشبكة السلكية :شبكة  Ethernetمع  100Base-Tأو 1000Base-T
الشبكة الالسلكية :يوصى باتصال غير مزدحم  802.11nواعتماد تشغيل الوسائط على أجهزة محمولة
السلكية

❐❐استخدام  - Media Linkتحذير
✎ ✎إصدار سيرفر الوسائط  PLEXالمثبت على  Macأو على كمبيوتر يعتمد اإلصدار  0.9.1.14أو
إصدار أحدث.
✎ ✎للغات التالية ،تكون واجهة المستخدم الرسومية ( )GUIفي اللغة اإلنجليزية وال يتم عرض البيانات
التي يتم تسليمها؛
التايالندية ،العربية ،الفارسية ،العبرية ،الكردية
✎ ✎عند إعادة تشغيل وظيفة إضافية لفيديو من نوع وسائط غير معتمدة على التلفاز ،قد تواجه تأخيراً في
التخزين المؤقت بسبب وقت المعالجة اإلضافي.
يمكن أن تختلف سرعة تحويل الكمبيوتر استنا ًدا إلى أداء الكمبيوتر وسرعة الشبكة.
✎ ✎إن أنواع الملفات المعتمدة للملفات المخزنة على الكمبيوتر (فيلم ،عرض تلفزيوني ،موسيقى) هي ملفات
.DLNA

✎ ✎عند تشغيل مقاطع موسيقية ،ال يتم اعتماد التشغيل مع مقطع قيد التشغيل( .األمر مماثل بالنسبة إلى
)DLNA
ً
تشغيال غير صحيح عند تشغيل ملفات الفيديو عالية الدقة عبر اتصال .Wi-Fi
✎ ✎قد تواجه تأخيراً أو
✎ ✎قد ال يتعرف التلفاز على الكمبيوتر إذا كانت إعدادات نقطة الوصول غير صحيحة.
ً
(مثال إذا قمت بضبط ميزة "إعادة توجيه اإلرسال المتعدد" على جهاز نقطة الوصول ،ال يمكن
يتعرف على الكمبيوتر عبر اتصال ).Wi-Fi
للتلفاز أن ّ
✎ ✎بالنسبة إلى بعض الوظائف اإلضافية ،يمكن أن تكون وظيفة التشغيل محدودة لبعض أنواع الوسائط.
✎ ✎تخضع الوظائف اإلضافية إلى تغيير ويمكن أن تتعطل عن العمل من دون سابق إنذار استنا ًدا إلى
السياسة المعتمدة من قبل موفر الخدمة.

❐❐لتوصيل جهاز USB
قم بتوصيل جهاز تخزين ( USBمحرك أقراص صلبة  HDDخارجي ،ذاكرة جهاز  )USBبمنفذ USB
الخاص بالتلفاز لالستمتاع بملفات المحتويات المخزنة في جهاز  USBعلى التلفاز.
إلزالة وحدة تخزين  ،USBحدد القائمة السريعة جهاز  USBالذي تريد إزالته؛ ال تقم بإزالته فعليًا حتى
ترى الرسالة التي تفيد بإزالة الوحدة .إذا تمت إزالة وحدة تخزين  USBبالقوة ،فقد يحدث خطأ في التلفاز أو
في وحدة تخزين .USB
✎ ✎عند تحديد جهاز  USBإلزالته ،لن يكون بإمكانك قراءته بعد ذلك .قم بإزالة جهاز تخزين  USBثم أعد
توصيله.

❐❐استخدام جهاز تخزين  - USBتحذير
ً
مدمجا أو يستخدم برنامج
✎ ✎قد ال يعمل جهاز تخزين  USBإذا كان يتضمن برنامج تعريف تلقائي
التعريف الخاص به.
✎ ✎قد ال تعمل بعض أجهزة تخزين  USBأو قد تعمل بشكل غير صحيح.
✎ ✎استخدم فقط وحدات تخزين  USBالتي تم تنسيقها بنظام ملفات  Windows FAT32أو .NTFS
✎ ✎بالنسبة لمحركات األقراص الصلبة  USB HDDالخارجية ،يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية
ُمقدرة بأقل من  5فولت وتيار ُمقدر بأقل من  500ميللي أمبير.
✎ ✎يوصى باستخدام موزع  USBأو محرك األقراص الصلبة ( )HDDمع التزويد بالطاقة.
(إذا لم تكن الطاقة المز ّودة ً
كافية ،قد ال يتم اكتشاف وحدة تخزين  USBبشكل صحيح).

✎ ✎يوصى باستخدام بطاقات ذاكرة  USBسعة  32جيجابايت أو أقل ومحركات األقراص الصلبة USB
 HDDسعة  2تيرابايت أو أقل.
✎ ✎إذا لم يعمل محرك األقراص الصلبة  USB HDDالمزود بوظيفة توفير الطاقة بشكل صحيح ،فقم
بإيقاف تشغيل الطاقة ثم أعد تشغيلها .لمزيد من المعلومات ،راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك
القرص الصلب .USB HDD
✎ ✎قد تتلف البيانات الموجودة في وحدة تخزين  ،USBلذا تأكد من نسخ الملفات المهمة احتياطيًا على
أجهزة أخرى .تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم وال يتحمل المصنع مسؤولية فقدان
البيانات.

❐❐الستخدام Premium
HOME

Premium

توفر لك هذه الخدمة الوصول السهل إلى تشكيلة واسعة من المحتويات ،مثل الفيديو واألخبار و
ً
(UCCمحتويات أنشأها المستخدم) في أي وقت ما َ
متصال بالشبكة.
دمت
يتضمن محتوى  Premiumخدمات متخصصة ومرتبطة بكل بلد مع أخذ الحساسيات الثقافية اإلقليمية
باالعتبار ،إضافة إلى المحتوى الشامل.
PREMIUM

البحث

صورة البث

تسجيل الدخول

إضافة إلى تطبيقاتي

Social
Network

Photo

Weather

Cinema

Viral Video

Game

Map

Video

Sports

NEWS

إضافة إلى تطبيقاتي

محتوى Premium
حدد المحتويات التي تو ّد
استخدامها.

❐❐الستخدام المحتوى المدفوع
ثمة رسم يجب دفعه للحصول على بعض محتويات ُ .Premiumتدفع الرسوم على الخدمات من خالل نظام
الفوترة الخاص بشركة  LG Electronicsأو من خالل نظام الفوترة الخاص بموفر المحتوى ذي الصلة.
قبل استخدام نظام الفوترة الخاص بشركة  ،LGتحتاج إلى تسجيل العضوية وتفاصيل الدفع على التلفاز أو
موقع الويب ( )www.lgappstv.comلشراء المحتوى المدفوع.
يمكنك تسجيل العضوية على شاشة تسجيل الدخول على التلفاز أو موقع الويب الخاص بنا .عندئ ٍذ ،يمكنك
معرف واحد.
تسجيل الدخول إلى كل من التلفاز وموقع الويب باستخدام ّ

1
2
3
4
5

1انقر فوق زر تسجيل الدخول في الجانب األيمن العلوي من الشاشة على الصفحة الرئيسية لتسجيل
الدخول.
2اإلنتقال إلى الخدمة المميزة المطلوبة( .لبعض الخدمات المميزة ،يلزم تسجيل الدخول بشكل منفصل بعد
تسجيل العضوية في الخدمة المميزة).
3بعد مراجعة معلومات األسعار والخدمة للمحتوى ،انقر فوق الزر شراء( .قد يوجد قيود على الفترة التي
ستظل فيها الخدمة متوفرة وعلى مدى استخدامها بحسب المحتوى).
4حالما تكتمل عملية الشراء ،شاهد المحتوى الذي قمت بشرائه عبر النقر فوق الزر شراء.
المعرف الخاص بك على القائمة العليا من الشاشة الرئيسية وتحقق من محفوظات عمليات الشراء في
5حدد
ّ

صفحتي االستعالم عن الدفع .وهي متوفرة ً
أيضا في صفحتي
الموقع اإللكتروني (www.lgappstv.com).

محفوظات عمليات الشراء على

❐❐إلعادة تهيئة Premium
HOME

اإلعدادات

الدعم

تهيئة Premium

إلعادة تهيئة الالئحة المميزة والمعلومات المميزة وضبط البلد ومعلومات تسجيل دخول المستخدم.
تؤدي إعادة التهيئة إلى حل األخطاء التي تحدث أثناء تحديث .premium

✎✎ ّ
إن المحتويات التي قدمها موفرو الخدمة عرضة للتغيير أو الحذف من دون إشعار مسبق ،بهدف
تحسين جودة الخدمة .راجع الموقع اإللكتروني المرتبط بموفر المحتوى لطرح أي أسئلة أو الستكشاف
األخطاء وإصالحها أو لمعرفة أحدث المعلومات حول المحتوى .ال تتحمل شركة  LG Electronicsأي
مسؤولية قانونية تجاه خدمات المحتوى والمعلومات ذات الصلة ،حتى عند توقف الخدمة من قبل موفر
الخدمة.
✎ ✎قد تتأثر جودة الخدمة المميزة  Premiumباتصال اإلنترنت الخاص بك .لطرح أي أسئلة تتعلق
بسرعة اإلنترنت أو بمشاكل أخرى في الخدمة ،استشر موفر خدمة اإلنترنت الخاص بك.
✎ ✎للحصول على أفضل جودة للخدمة ،ننصح باالشتراك في خدمة إنترنت توفر سرعة اتصال تبلغ 4.0
ميجابت/ثانية ( 1.5ميجابت/ثانية أو أسرع) .إذا واجهت مشكلة في سرعة اإلنترنت اتصل بموفر
خدمة اإلنترنت الخاص بك.
✎ ✎قد يعرض موفرو المحتوى بعض المحتويات التي ال تناسب القاصرين .يُنصح بالتوجيه األبوي.

❐❐الستخدام LG Smart World
HOME

LG Smart World

إن  LG Smart Worldهو خدمة تطبيق خاصة بالتلفاز متوفرة عبر خدمة  .Smart TVيمكنك تنزيل
أنواع عديدة من التطبيقات الرائجة المدفوعة/المجانية واالستمتاع بها بما في ذلك التعليم ،والترفيه ،والحياة
واألخبار.
قم بتسجيل الدخول.
المعرف.
عندما تقوم بتسجيل الدخول ،يتم عرض
ّ
المعرف ،يمكنك
عندما تحدد
ّ
تحديد صفحتي وتسجيل الخروج.

حدد التطبيق الذي تريد تثبيته.

يلامجإلا

ديدج

ضورعلا لضفأ
ةيناجملا

ضورعلا لضفأ
ةعوفدملا

ةنخاس ضورع

❐❐لتسجيل عضويتك مع LG Smart World
HOME

تسجيل الدخول

يلزم تسجيل عضويتك لتنزيل التطبيقات وتشغيلها.
1 1حدد تسجيل العضوية ووافق على اإلشعار القانوني.
المعرف وكلمة المرور.
2 2أدخل
ّ
3 3في مربع تأكيد كلمة المرور ،أعد إدخال كلمة المرور.
4 4حدد موافق إلكمال عملية تسجيل العضوية.
✎ ✎يمكنك تسجيل العضوية إما على التلفاز أو على موقع ويب (.)www.lgappstv.com
المعرف
✎ ✎بعد تسجيل العضوية ،قم بتسجيل الدخول إلى التلفاز وإلى موقع ويب الخاص بنا باستخدام
ّ
نفسه.
معرف واحد.
✎ ✎يمكنك تسجيل الدخول إلى خمسة أجهزة تلفاز كحد أقصى باستخدام ّ

❐❐لتثبيت تطبيق على التلفاز الخاص بك
HOME
1
2
3
4
5
6
7

LG Smart World

1انقر فوق الزر تسجيل الدخول في أعلى الشاشة الرئيسية لتسجيل الدخول.
2حدد بطاقة .LG Smart World
3حدد التطبيق الذي تريده من القائمة.
4تحقق من تفاصيل التطبيق ثم حدد الزر تثبيت أو شراء.
5تحقق من أنك تملك الوظائف أو ملحقات التلفاز المطلوبة لتثبيت التطبيق ،ثم حدد الزر موافق.
6للتطبيقات المدفوعة ،يلزم توثيق الدفع والشراء.
فورا ،حدد إغالق.
فورا .إذا لم تكن تريد التشغيل ً
7حدد تشغيل عند اكتمال التثبيت لتشغيل التطبيق ً
إذا كنت تريد تشغيل التطبيق ً
الحقا ،حدد تطبيقاتي للتحقق من قائمة التطبيقات المثبتة على التلفاز.

✎ ✎يمكنك شراء التطبيقات عبر الكمبيوتر أو التلفاز ،ولكن يجب أن تستخدم التلفاز لتثبيتها وتشغيلها.
✎ ✎إذا كان لديك مساحة تخزين غير كافية على التلفاز الخاص بك ،يمكنك تنزيل التطبيقات على وحدة
تخزين  USBالمتصلة عبر طرف التلفاز لتطبيقات  .USBيمكن تشغيل  /حذف  /نقل التطبيقات
التي تم تخزينها على  USBمن شاشة تطبيقاتي.
✎ ✎ال يمكن استخدام وحدة تخزين  USBتتضمن تطبيقات لتخزين بيانات أخرى( .لتطبيقات USB
فقط)

❐❐إلدارة معلوماتي
HOME
1
2
3
4

LG Smart World

1قم بتسجيل الدخول.
المعرف الذي تم تسجيل الدخول بواسطته حاليًا في أعلى الشاشة.
2حدد
ّ
3حدد صفحتي.
4لإلدارة من خالل فحص معلومات العضو ،وقائمة التطبيقات التي تم شراؤها وقائمة التطبيقات
المثبتة على التلفاز.

معلوماتي
االستعالم عن الدفع
التطبيقات التي تم شراؤها

بالمعرف الذي تم تسجيل
إلظهار المعلومات األساسية التي تتعلق
ّ
الدخول بواسطته حاليًا .لتغيير معلومات العضوية الخاصة بك ،قم
بزيارة الموقع  www.lgappstv.comعلى الكمبيوتر.
بالمعرف الذي تم تسجيل الدخول
إلظهار محفوظات الدفع الخاصة
ّ
بواسطته.
المعرف الذي تم
إلظهار قائمة التطبيقات التي تم شراؤها باستخدام
ّ
تسجيل الدخول بواسطته.
يمكنك حذف/إعادة تثبيت التطبيقات التي تم شراؤها.

HOME

إنترنت

لكتابة عنوان  URLيدويًا على التلفاز أو لزيارة المواقع اإللكترونية التي تمت إضافتها إلى المفضلة.

إضافة الصفحة الحالية إلى المفضالت.
لالنتقال إلى موقع
إلكتروني قمت بزيارته.

لكتابة عنوان موقع إلكتروني.
لالختيار عند فتح
مستعرضات ويب متعددة.

✎ ✎إنترنت يدعم برنامج  Flashحتى اإلصدار  10ولكن ال يدعم التقنية المستندة إلى النظام األساسي
مثل ActiveX.
ً
مسبقا فقط.
✎ ✎إنترنت يعمل مع وظيفة إضافية مثبتة
✎ ✎إنترنت قد ال يشغل أي تنسيق ملف وسائط بخالف التنسيقات التالية:
MP4 / M
 P3 / W
)ASF( W  MA /
 MV / G
 IF / P
 PEG NG / J
✎ ✎سيتم إغالق إنترنت بالقوة عند وجود ذاكرة غير كافية.
✎ ✎بالنسبة إلى إنترنت يتم استخدام الخطوط المثبتة على التلفاز وقد ال يتم عرضها بالشكل الصحيح
وهذا يتوقف على المحتوى الذي يتم تشغيله.
✎ ✎إنترنت ال يدعم تنزيل الملفات والخطوط.
خصيصا للتلفاز لذا فقد يحتوي على وظيفة مختلفة عن للمستعرضات المخصصة
✎ ✎إنترنت مصمم
ً
للكمبيوتر.
✎ ✎إنترنت هو مستعرض تلفاز وقد ال يعمل بشكل صحيح لدى تشغيل بعض ملفات المحتوى.

HOME Social Center
يوفر  LG Smart TVتطبيق  Social Centerالذي يتيح لك التواصل عبر خدمات الشبكة
االجتماعية مثل  Facebookو Twitterأثناء مشاهدة التلفاز.
يمكنك التواصل مع أصدقائك أثناء مشاهدة التلفاز عبر استخدام تطبيق  ،Social Centerكما يمكنك
عرض التعليقات والصور التي نشرها أصدقاؤك على الشبكة االجتماعية بلمحة بصر.

يمكنك تعديل عالمة تبويب.Social Center

Social Center

حدد عالمة تبويب مثل / Facebook Twitter/
نشاط /تحدث للتواصل عبر خدمات الشبكة االجتماعية
(.)SNS
التحديث

الحساب

)

1 1يمكنك تسجيل الدخول بواسطة حسابك الخاص بتلفاز  .LGإذا لم تكن عض ًوا بعد ،يرجى التسجيل
ً
أوال.
2 2حدد عالمة تبويب من بين  Facebookأو  Twitterأو نشاط أو تحدث .تتصل بعض الوظائف
بخدمات شبكة اجتماعية أخرى ،لذا قد تحتاج إلى حساب خدمات الشبكة االجتماعية لالشتراك في
الخدمة.
3 3يمكنك اآلن البحث عن محتويات متعددة ونشر التعليقات أثناء مشاهدة التلفاز .يتيح لك تطبيق Social
Centerكتابة التعليقات أثناء استخدام خدمات  LG Smart TVالمتصلة بـ Facebook
أو  Twitterوعرض التعليقات على الويب أو الجهاز المحمول.

)

Facebook /يمكنك التواصل عبر خدمات الشبكة االجتماعية مثل  FacebookوTwitter
أثناء مشاهدة التلفاز.
Twitter
يمكنك بكل سهولة رؤية المحتوى الرائع لـ  LG Smart TVالذي يوصي به
المستخدمون اآلخرون بواسطة حساب  Facebookالذي تملكه .انقر فوق
النشاط
برنامج/عرض موصى به لالنتقال إلى التطبيق المناسب من بين 3D World
أو  K-popأو .LG app
يمكنك االطالع على آراء مستخدمي  Twitterآخرين حول البرامج التي تُعرض
التحدث
حاليًا.
✎ يمكن تغيير وظائف تطبيق ً Social Center
وفقا لتحديث برنامج التلفاز.

)

يجب تسجيل العضوية الستخدام . LG Smart World
فورا ،لكن عليك تسجيل طريقة الدفع الستخدام
تتوفر التطبيقات المجانية بعد تسجيل العضوية ً
التطبيقات المدفوعة.
يمكنك تسجيل عضويتك ُ
وط ُرق الدفع على التلفاز أو على موقع ويب (.)www.lgappstv.com
المشكلة

الحل

عند الدخول إلى القائمة ،تظهر
دائما.
رسالة "التهيئة" ً

•تظهر الرسالة "التهيئة" عندما يتم إعادة تهيئة المعالج الدقيق والجهاز،
وإعداد اتصاالت الشبكة ،وإنشاء اتصال مع ( SDPتوثيق الجهاز وتنزيل
المعلومات األساسية) .ويستغرق هذا اإلجراء حوالي  20ثانية وهي عملية
عادية.

ال يوجد محتوى ظاهر على
البطاقة المميزة . Premium

•قد ال يظهر المحتوى إذا قمت بتغيير ضبط البلد على  .Smart TVقم
بتغيير البلد في  HOMEاإلعدادات الخيارات ضبط Smart
 TVبلد .Smart TV

المشكلة

الحل

تتضمن بعض مواقع ويب
مساحات فارغة أثناء استخدام
ميزات اإلنترنت.

•يدعم إنترنت التلفاز برنامج  Flashحتى اإلصدار  10ويُشغل الملفات
بالتنسيقات التالية:
،JPEG ،PNG ،GIF WMV (،)ASF ،WMA، MP3 MP4

يتم إغالق اإلنترنت تلقائيًا عند
زيارة موقع ويب.

•قد يتم إغالق اإلنترنت اضطراريًا في حالة عدم كفاية الذاكرة لحجم
المعلومات على صفحة ويب.

ً
مسبقا
لقد قمت بتسجيل عضويتي
على التلفاز .هل أحتاج إلى إعادة
تسجيل عضويتي على الموقع
اإللكتروني
()www.lgappstv.com؟

•إذا قمت بتسجيل العضوية على التلفاز ،لن يكون من الضروري تسجيل
العضوية مجد ًدا على موقع  LGعلى الويب (.)www.lgappstv.com
بعد تسجيل العضوية على التلفاز ،يمكنك الدخول إلى موقع الويب
المعرف وكلمة المرور وإدخال المعلومات اإلضافية
باستخدام نفس
ّ
إلكمال عملية التحقق من البريد اإللكتروني.

المشكلة

الحل

هل يمكن لكل فرد في العائلة أن
ً
مختلفا على تلفاز
معرفًا
يستخدم ّ
واحد؟

معرف واحد على التلفاز نفسه واستخدامه.
•يمكن تسجيل أكثر من ّ
معرف مسجل على التلفاز في  HOMEاإلعدادات
•يمكن عرض كل ّ
الخيارات ضبط  Smart TVقائمة المعرفات.
معرف .لكن
•يمكنك التحقق من قائمة التطبيقات التي تم شراؤها باستخدام كل ّ
معرف في تطبيقاتي.
يمكنك أن ترى كافة التطبيقات المثبتة باستخدام كل ّ

ماذا يجب أن أفعل إذا نسيت
المعرف الخاص بي؟
ّ

•إذا قمت بتسجيل عضويتك عبر الكمبيوتر ،فاستخدم ميزة "هل نسيت
المعرف؟" على الموقع اإللكتروني (.)www.lgappstv.com
ّ
معرف
•إذا قمت بتسجيل عضويتك على التلفاز ،فيمكن عرض كل ّ
في  HOMEاإلعداد الخيارات ضبط  Smart TVقائمة
المعرفات.

المشكلة

الحل

ً
تطبيقا من الموقع
لقد اشتريت
اإللكتروني (www.lgappstv.
 .)comكيف يمكنني استخدامه
على التلفاز؟

•إذا أردت التحقق من تطبيق اشتريته على التلفاز ،قم بتسجيل الدخول
وعرضه في قائمة التطبيقات التي تم شراؤها.
المعرف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من التطبيق في صفحتي
حدد
ّ
التطبيقات التي تم شراؤها.

هل يمكنني رؤية محفوظات
التطبيقات التي قمت بشرائها؟

المعرف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من التطبيق في صفحتي
•حدد
ّ
التطبيقات التي تم شراؤها.
•قم بتسجيل الدخول إلى الموقع اإللكتروني ()www.lgappstv.com
وحدد صفحتي محفوظات الشراء.

المشكلة

الحل

لقد قمت بحذف تطبيق مدفوع -
هل يجب علي شراؤه مرة أخرى
لتنزيله؟

•إذا تم حذف ،من دون قصد ،تطبيق تم شراؤه ،يمكنك تنزيله وإعادة تثبيته
المعرف
من دون الحاجة إلى شرائه مجد ًدا طالما أنه ال يزال يعمل .حدد
ّ
وأعد تنزيل التطبيقات في صفحتي > التطبيقات
في أعلى الشاشة الرئيسية ِ
ً
مسبقا أو
التي تم شراؤها( .قد ال تتم إعادة تنزيل التطبيقات المملوكة
تشغيلها بحسب إصدار البرنامج).

هل يمكنني استخدام تطبيقات
 G Smart World Lالخاصة
بالتلفاز الذكي من LGعلى التلفاز
والكمبيوتر؟

•تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم.LG Smart World
•يمكن تشغيل تطبيقاتLG Smart Worldالخاصة بالتلفاز الذكي من  GL
فقط على التلفاز الذكي من LG.
•إضافة إلى ذلك ،يمكنك شراء تطبيقات من الموقع اإللكتروني (www.
 )lgappstv.comولكن ال يمكنك استخدامها على كمبيوتر شخصي أو
 Macلذا توخ الحذر عند شرائها.

المشكلة

الحل

معرف
كيف يمكنني أن أعرف أي ّ
تم استخدامه لتسجيل الدخول حاليًا
إلى التلفاز؟

المعرف الذي تم
المعرف في أعلى الشاشة الرئيسية وتحقق من
•حدد
ّ
ّ
تسجيل الدخول بواسطته حاليًا في صفحتي معلوماتي.

لقد قمت بتثبيت تطبيق على التلفاز
الخاص بي .أين يمكنني رؤية
التطبيقات التي تم تثبيتها؟

•حدد  HOMEتطبيقاتي .يتم عرض كافة التطبيقات المدفوعة والمجانية
التي تم تثبيتها على التلفاز.

يختلف حجم التطبيق الظاهر على
الشاشة عن الحجم الفعلي للتطبيق
الذي تم تثبيته على التلفاز.

•يتضمن حجم التطبيق الظاهر على الشاشة المساحة اإلضافية التي تحتاج
إليها لتثبيت التطبيقات كما يمكن أن يختلف عن حجم التطبيق كما تم تثبيته
فعليًا.

المشكلة

نسيت كلمة مرور التلفاز .ماذا
يجب أن أفعل؟

الحل
المعرف وكلمة المرور فقط عند تسجيل العضوية على
•إذا قمت بتوفير
ّ
التلفاز ،لن ّ
تتمكن من استعادة كلمة المرور الخاصة بك عند فقدانها .قم
المعرف.
معرف جديد وتسجيل الدخول باستخدام
ّ
بإنشاء ّ
المعرف وكلمة المرور عند تسجيل العضوية
•إذا وفرت معلومات غير
ّ
على التلفاز أو على موقع  LGعلى ويب (،)www.lgappstv.com
يمكنك استعادة كلمة المرور الخاصة بك على موقع الويب.

المشكلة

الحل

هل ّ
علي حفظ تفاصيل
يتوجب ّ
الدفع لشراء التطبيقات المدفوعة؟

•لشراء التطبيقات المدفوعة ،يجب امتالك بطاقة ائتمان مسجلة على التلفاز
أو على موقع ويب ( )www.lgappstv.comأو يجب امتالك رصيد .إذا
ً
مسبقا.
لم تكن تريد حفظ تفاصيل بيانات بطاقة االئتمان ،اشحن رصي ًدا
تتوفر ميزة شحن الرصيد على موقع ويب الخاص بنا فقط ،وال يمكنك
شراء تطبيقات مدفوعة إذا لم تكن تفاصيل بيانات بطاقة االئتمان مسجلة
كاف.
أو إذا لم يكن لديك رصيد ٍ

هل يمكنني إعادة تطبيق اشتريته
ً
مسبقا؟

•كعضو ،ال يمكنك المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع إذا غيّرت رأيك بعد
القيام بعملية الشراء.
•في حالة وجود عيب في المنتج أو مشكلة في استخدامه لم تتسبب بها
أنت ،يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع .لكن يجب تقديم سبب مقنع
السترداد المبلغ المدفوع.

المشكلة

الحل

ّ
سجلت عضويتي على التلفاز،
لكني ال أستطيع شراء التطبيقات
المدفوعة.

•لشراء التطبيقات المدفوعة ،يجب امتالك بطاقة ائتمان مسجلة على موقع
الويب ( .)www.lgappstv.comيمكنك ً
أيضا الحصول على رصيد
عن طريق شحن البطاقة من موقع الويب لشراء التطبيقات .ال يمكنك
شراء التطبيقات المدفوعة إذا لم تكن تفاصيل بطاقة االئتمان مسجلة لدينا
كاف.
أو إذا لم يكن لديك رصيد ٍ

علي استخدام عنوان بريد
هل ّ
كمعرف؟
إلكتروني فقط
ّ

المعرف من
مؤخرا ،تغيّر تنسيق
•لألعضاء الذين قاموا بتسجيل العضوية
ّ
ً
مجموعة أرقام وأحرف إلى عنوان البريد اإللكتروني.
كمعرف عند تسجيل
•يمكنك استخدام عنوان البريد اإللكتروني فقط
ّ
العضوية.

المشكلة

الحل

هل أنا بحاجة إلى تغيير تنسيق
المعرف الخاص بي إلى عنوان
ّ
البريد اإللكتروني؟

المعرف من
مؤخرا ،تغيّر تنسيق
•لألعضاء الذين قاموا بتسجيل العضوية
ّ
ً
مجموعة أرقام وأحرف إلى عنوان البريد اإللكتروني.
عضوا ً
المعرف الموجود أو
سابقا ،فال يزال بإمكانك استخدام
•إذا كنت
ّ
ً
تغييره إلى عنوان البريد اإللكتروني.

ما هو حساب LG؟

•يسمح لك حساب  LGبالدخول إلى كافة خدمات  LG Smartباستخدام
معرف واحد وكلمة مرور واحدة .يمكنك استخدام الخدمات التالية من
ّ
خالل حساب  LG Smart TV : LGو LG Cloudو LG Smart World
(باستثناء بعض البلدان) ،و  LG Smart ThinQو LG Smart air
 ،conditioningالخ.
•قد يلزم توفير معلومات إضافية بحسب الخدمة.

❐ لعرض صور ثالثية األبعاد
الصور ثالثية األبعاد هي تقنية تستخدم تفاوت النظر في العينين اليسرى واليمنى لجعل الصور على التلفاز
تبدو أكثر واقعية وثالثية األبعاد في الوقت نفسه.
1 1قم بتشغيل عنوان الصور ثالثية األبعاد أو انتقل إلى برنامج ثالثي األبعاد.
2 2ضع نظارات األبعاد الثالثية.
3 3اضغط على زر  3Dللتبديل إلى الصور ثالثية األبعاد.
4 4إلنهاء عرض الصور ثالثية األبعاد ،اضغط على الزر  3Dعلى وحدة التحكم عن بعد أثناء عرض
الصور ثالثية األبعاد.
✎ قد يختلف نوع المحتوى ثالثي األبعاد المتوفر بحسب إشارة اإلدخال.

❐ لضبط تفاصيل الصور ثالثية األبعاد
HOME

إعدادات

صورة

إعدادات عرض 3D

نواح مختلفة من الصور ثالثية األبعاد.
لضبط ٍ

الوضع ثالثي األبعاد

لتوفير عمق ثالثي األبعاد مناسب.
•عمق ثالثي األبعاد  :لضبط عمق الوضع ثالثي األبعاد بين الكائن
والخلفية.
•نقطة مشاهدة مركزية لألبعاد الثالثية  :لضبط الصورة ثالثية
األبعاد إلى مسافة أقرب/أبعد من المستخدم.

تكبير صوت ثالثي األبعاد
التعرف على أنماط 3D
عرض عادي للصورة

محسن.
لتوفير صوت ثالثي األبعاد ّ
لتنشيط أو تعطيل الوضع  3Dتلقائيًا بحسب اإلدخال .
لتحويل الصورة الثالثية األبعاد إلى ثنائية األبعاد.
لتصحيح ألوان الصور ثالثية األبعاد.

تصحيح اللون ثالثي األبعاد ✎ قد ال يتوفر الخيار تصحيح اللون ثالثي األبعاد وذلك حسب
الطراز.
تصحيح الصورة ثالثية األبعاد للتبديل بين الصور اليمنى/اليسرى للفيديو ثالثي األبعاد.

❐ عرض الصور ثالثية األبعاد  -تحذير
✎ أثناء مشاهدة الصور ثالثية األبعاد ،يُنصح بترك مسافة تبعد عن الشاشة ضعف طول الشاشة القطري
على األقل.
✎ قد ال تعرض الصور ثالثية األبعاد بشكل صحيح مع النظارات من نوع الغالق  Shutterالتي تتطلب
إعادة الشحن.
✎ إذا أصبح تنسيق البث ثالثي األبعاد غير المدعوم من قبل هذا التلفاز التنسيق القياسي ،فقد تحتاج
إلى جهاز إضافي مثل جهاز فك التشفير .set-top box

❐ استخدام نظارات األبعاد الثالثية  -تحذير
✎ ال تستخدم نظارات األبعاد الثالثية كنظارات طبية أو نظارات شمسية أو نظارات واقية .قد يؤدي
استخدام نظارات األبعاد الثالثية بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بالعينين.
✎ ال تحفظ نظارات األبعاد الثالثية في ظل ظروف قاسية .فقد يؤدي تعرض العدسات لدرجات حرارة
منخفضة أو مرتفعة جداً إلى تلفها .ال تستخدم نظارات تالفة.
✎ ال تضغط على نظارات األبعاد الثالثية أو تعرضها ألي صدمات .قد يؤدي استخدام نظارات األبعاد
الثالثية بقسوة إلى إتالفها.
✎ قد ُتخدش عدسات نظارات األبعاد الثالثية (مع طبقة مستقطبة) بسهولة .استخدم قطعة قماش نظيفة
وناعمة لتنظيف النظارات .فقد تؤدي قطعة القماش المتسخة إلى خدش الطبقة المستقطبة.
✎ ال تخدش سطح عدسات نظارات األبعاد الثالثية بواسطة أشياء حادة وال تقم بتنظيفها بمواد كيميائية.
قد ال ُتعرض الصور ثالثية األبعاد بشكل صحيح في حالة خدش سطح العدسات.

❐ لتوصيل وحدة تخزين  USBالمخصصة لمسجل الفيديو الرقمي ()DVR
 40( Uجيجابايت أو أكثر) بمقبس  HDD INفي
1 1قم بتوصيل وحدة محرك األقراص الصلبة  SB HDD
التلفاز .تعمل وظيفة مسجل الفيديو الرقمي ( )DVRمع مقبس  HDD INفقط.
2 2يجب تهيئة  USB HDDلالستخدام مع مسجل الفيديو الرقمي (.)DVR
عند توصيل  USB HDDغير المهيأ ،قم بتحديد MY APPS مسجل الفيديو الرقمي ( .)DVRتظهر
شاشة تهيئة جهاز USB.
3 3أكمل تهيئة USB HDD ،وقم بضبط وضع المشاهدة المؤجلة إلى تشغيل.
✎ إلزالة وحدة تخزين  ،USBحدد القائمة السريعة
وحدة تخزين  USBقبل فصلها فعلياً.

جهاز  USBوقم بتأكيد الرسالة التي تفيد بإزالة

❐ لتغيير وضع المشاهدة المؤجلة أو تهيئة وحدة تخزين USB
البكرة ( )OK الخيارات
لتغيير إعدادت مسجل الفيديو الرقمي ( )DVRأثناء استخدامه.
تشغيل :لتمكين وضع المشاهدة المؤجلة تلقائيًا عند تشغيل التلفاز.
وضع المشاهدة المؤجلة
إيقاف :لتعطيل وضع المشاهدة المؤجلة.
يصبح محرك األقراص الصلبة ( )HDDالمتصل متوفراً لالستخدام مع مسجل
تهيئة جهاز USB
الفيديو الرقمي ( .)DVRويتم حذف البيانات كافة المخزنة على جهاز .USB

✎ ينصح باستخدام محرك األقراص الصلبة ( .)HDDيعتمد محرك األقراص ذو الحالة الصلبة ()SSD
عد ًدا محدو ًدا من عمليات الكتابة/مسح.
✎ يوصى باستخدام محرك األقراص الصلبة  USD HDDسعة  40جيجابايت أو أقل من  2تيرابايت.
✎ لن يتعرف الكمبيوتر على أي جهاز  USBتمت تهيئته لالستخدام.
✎ قد تتلف البيانات المخزنة على جهاز  .USBتقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم وال
يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.
✎ قد ال يعمل جهاز تخزين  USBبشكل صحيح في حال حدوث مشكلة مع البيانات الموجودة عليه.

يتيح لك مسجل الفيديو الرقمي ( )DVRتسجيل برنامج تلفزيوني مباشر على وحدة تخزين  USBأثناء
مشاهدة بث رقمي .ويمكنك ً
الحقا مشاهدة مقاطع من البرنامج الذي فوتّه وتستأنف مشاهدته من حيث توقفت
حتى وإن غبت عن التلفاز لفترة.
✎ يمكن ضبط وضع المشاهدة المؤجلة حتى  90دقيقة( .إليطاليا ،يمكن ضبطه حتى  60دقيقة).

✎ قد ال يعمل جهاز تخزين  USBبشكل صحيح في حال حدوث مشكلة مع البيانات الموجودة عليه.

اضغط على البكرة( )OKخالل تشغيل DVR.
لتحديد النقاط المطلوبة وتشغيلها

لتغيير وضع المشاهدة المؤجلة
تهيئة جهاز USB

الخيار

الجدول

لتبديل البث الحالي

قائمة الجداول

تلفزيون مباشر

التلفاز المسجل

التحكم بتشغيل DVR

لضبط الجدولة

للتحقق من قائمة
الجدولة المحددة
لعرض البرامج المسجلة

✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

لبدء التسجيل من النقطة
الحالية

❐ لبدء التسجيل على الفور
البكرة ()OK  بدء التسجيل
لتسجيل برنامج عندما تحتاج إلى مغادرة الغرفة أثناء العرض.
✎ لتسجيل البث الرقمي الذي تشاهده حالياً فقط.
✎ إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفاز أثناء التسجيل ،قد ال يتم حفظ البرنامج .فالطريقة المثالية هي إيقاف
التسجيل والتحقق من أنه تم تسجيل البرنامج قبل إيقاف تشغيله.
✎ إن البرامج محمية بموجب حقوق التأليف والنشر وقد يطلب إذن مسبق من أصحاب هذه الحقوق لنسخ
البرامج وتشغيلها .تستخدم التسجيالت التي تمت عبر هذا الجهاز ألغراض شخصية فقط .يمنع بيع أي
تسجيالت محمية أو نقلها أو تأجيرها بموجب حقوق النشر لجهة خارجية.

❌ إليقاف التسجيل
البكرة ( )OK إيقاف التسجيل
إليقاف التسجيل على الفور.

❌ لتعديل وقت انتهاء التسجيل
البكرة ( )OK خيار اإليقاف

تعديل وقت انتهاء التسجيل

✎ الحد األقصى لوقت التسجيل هو  5ساعات.

❐ لجدولة التسجيل
البكرة ()OK

جدولة

تحديد الجدول بحسب
البرنامج
اختيار جدول زمني
لتحديد التاريخ والوقت والبرنامج للعرض أو التسجيل.
حسب التاريخ

لتحديد برنامج من شاشة دليل البرامج للعرض أو التسجيل.

✎ الحد األدنى لمدة التسجيل باستخدام المؤقت هو دقيقتان.
✎ قد يؤدي تلف قسم من القرص إلى إلحاق الضرر ببعض العناصر أو العناصر كافة في قائمة الجدولة.
✎ يبلغ الحد األقصى من العناصر في قائمة الجدولة.30

❐ لتأكيد و  /أو تعديل قائمة الجدولة
البكرة ()OK

قائمة الجدولة

لتأكيد العرض أو التسجيل المجدول أو تعديله أو حذفه.

❐ لمشاهدة قائمة البرامج المسجلة
 HOME SmartShare

قائمة البرامج المسجلة

لتحديد التسجيل المخزن في محرك األقراص الصلبة  USB HDDلعرضه/حذفه.
التشغيل من وقت
التشغيل السابق.
التشغيل من البداية.
حذف

لتشغيل التسجيل المشغل مسبقاً انطالقاً من وقت التشغيل السابق.
لتشغيل التسجيل المحدد من البداية.
لحذف التسجيل المحدد.

✎ يصل عدد البرامج المسجلة إلى  300كحد أقصى.

❐ للتحكم بتشغيل التسجيل
اضغط على الزر البكرة( )OKالموجود على جهاز التحكم عن بعد خالل التشغيل.
لضبط خيار تشغيل التسجيل

List

Option

عرض ثالثي األبعاد

لتحديد النقاط المطلوبة وتشغيلها.

Repeat

Clip-Edit

وظيفة تعديل المقطع/
التكرار

Thumbnail List

قائمة صور أدوات التحكم بالتشغيل
مصغرة

✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.

❐ ما هو وضع Dual Play؟
عند تشغيل لعبة قتال  1:1مع وحدة تحكم باللعبة ،مثل  ،Playstationو  ،XBoxو  ،Wiiإعتاد
مقسمة إلى جزئين علوي وسفلي أو جانب إلى جانب.
المستخدمون على تشغيل اللعبة حيث تكون الشاشة ّ
مع وضع  ،Dual Playيمكن لكل العب االستمتاع باللعبة على شاشة كاملة.
للتشغيل في وضع  ،Dual Playتحتاج إلى نظارات اللعب الثنائي (النوعان أ و ب).
وإذا كان الموديل الخاص بك ال يحتوي علي نظارات اللعب الثنائي ،يرجى شراؤها بشكل منفصل.

❐ إعادة ضبط Dual Play
HOME

إعدادات  خيارات

Dual Play

حدد وضع تقسيم الشاشة (جانب إلى جانب  /علوي وسفلي) المعتمد في اللعبة.
في حال لم يكن وضع تقسيم الشاشة المحدد معتم ًدا في اللعبة التي تريد تشغيلها ،ال يكون وضع Dual
متوفرا.
P
 lay
ً

❐ بدء تشغيل Dual Play
1
2
3
4

قم بتوصيل وحدة التحكم باللعبة بالتلفاز.
حدد  HOMEتطبيقاتي  .Dual Playيبدأ وضع Dual Play.
ضع نظارات اللعب الثنائي لالستمتاع باللعبة.
 Dعندما تحدد HOME تطبيقاتي
يتوقف تشغيل وضع  ual Play
الذي يكون فيه قيد التشغيل.

Dual Play في الوقت

✎ يجب أن تدعم اللعبة وضع تقسيم الشاشة ليتم تشغيلها في وضع Dual Play.
كاف مع نظارات اللعب الثنائي ،يمكن لالعبين تبادل النظارات.
✎ إذا لم تب ُد الشاشة واضحة بشكل ٍ
يجب أن تختار النظارات المالئمة حسب نوع العملية في وضع .Dual Play

✎ إلعداد قائمة اللعبة ،قم بإيقاف وضع .Dual Play
✎ قد تبدو بعض الصور متداخلة أثناء تشغيل اللعبة .يوصى بتشغيل لعبة بحيث يكون الالعب في
مواجهة منتصف الشاشة.
✎ عندما تكون درجة دقة وحدة التحكم باللعبة منخفضة ،قد ال تكون نوعية الصورة جيدة في وضع
.Dual Play
✎ تكون الصورة على الشاشة ثنائية األبعاد فحسب في وضع .Dual Play

❐ تنبيهات عند استخدام نظارات اللعب الثنائي
✎ تجدر اإلشارة إلى أن نظارات اللعب الثنائي تختلف عن نظارات األبعاد الثالثية العادية .تكون عالمة
" "Dual Playمكتوبة على نظارات اللعب الثنائي.
✎ ال تستخدم نظارات اللعب الثنائي كنظارات عادية أو نظارات شمسية أو نظارات واقية .قد ينتج عن
ذلك حدوث أضرار.
✎ ال تحفظ نظارات اللعب الثنائي في أماكن حارة ج ًدا أو باردة ج ًدا .قد يؤدي ذلك إلى تشويه النظارات.
ال تستخدم نظارات تالفة.

تعرضها للتالمس مع أشياء أخرى .فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق
✎ ال ُتسقط نظارات اللعب الثنائي أو ّ
الضرر بالمنتج.
✎ إن عدسات نظارات اللعب الثنائي (ذات طبقة مستقطبة) قابلة للخدش بسهولة .استخدم قطعة قماش
ناعمة ونظيفة لتنظيفها .قد تتسبب الجسيمات الصغيرة بخدوش.
✎ ال تخدش عدسات نظارات اللعب الثنائي بأشياء حادة أو تمسحها بأي مسحوق كيميائي .إذا تعرضت
العدسات للخدش ،قد ال تبدو الصور طبيعية أثناء المشاهدة الثالثية األبعاد.

❐ وضع دعم Dual Play
اإلدخال
ّ
مركب
المكون

HDMI/
Component

اإلشارة
480i
576i
480i
480p
576i

درجة الدقة
720x480
720x576
720x480
720x480
720x576

720p

1,280x720

1080i

1,920x1,080

1080p

1,920x1,080

التردد األفقي (كيلوهرتز)
15.73
15.625
15.73
31.50
15.625
45
37.5
33.75
28.125
67.50
56.250
27
33.75

التردد العمودي (هرتز)
60
50
60
60
50
60
50
60
50
60
50
24
30

ّ
المركب/المكون.
✎ قد ال تدعم بعض الطرازات إدخال
✎ تنسيقات  Dual Playالمعتمدة :جانب إلى جانب  /علوي وسفلي

قم بتنزيل تطبيق وحدة التحكم السحرية عن بُعد  Magicمن  Google Play Storeأو Apple App
 Storeلمشاهدة التلفاز بواسطة هاتفك الذكي.
ّ
المفضلة لديك على هاتفك الذكي( .بعض الطرازات فقط)
• يمكنك اآلن االستمتاع بالعروض التلفزيونية
ّ
المفضلة على هاتفك الذكي.
• قم بإضافة قنواتك
• يمكنك استخدام الوظائف مثل روابط مميزة ( )Premiumوتطبيقاتي مباشر ًة على هاتفك الذكي.
• إن وظيفة إدخال النص مدعومة وبالتالي يمكنك إدخال النص بسهولة( .ال يمكن إدخال النص على
بعض الشاشات).
• قم بتحديد لوحة اللمس الخاصة بالتطبيق للتحكم بنفس الطريقة التي يعمل بها مؤشر وحدة التحكم عن
بُعد . Magic
• حدد ( Game Padلوحة التحكم باأللعاب) على تطبيق LG Magic Remoteللتحكم بتطبيقات
األلعاب على التلفاز.
✎ قد تتباين الوظائف المعتمدة بحسب التلفاز أو إصدار تطبيق وحدة التحكم عن بُعد  Magicمن .LG

❐ الستخدام ماوس  USBسلكية/السلكية
قم بتوصيل الماوس بمنفذ  .USBاستخدم الماوس لتحريك المؤشر على شاشة التلفاز وتحديد القائمة التي
تريدها.
الماوس

وحدة التحكم عن بُعد Magic

الزر األيسر

الزر  OKعلى وحدة التحكم عن بُعد Magic

زر العجلة

زر العجلة على وحدة التحكم عن بُعد Magic

✎ ّ
إن الزر األيمن واألزرار الخاصة على الماوس ال تعمل مع التلفاز.
✎ قد تتأثر إمكانية استخدام لوحة مفاتيح وماوس  USBالسلكيتين ببيئة تردد الراديو والمسافة.

❐ الستخدام لوحة مفاتيح  USBسلكية/السلكية
قم بتوصيل لوحة المفاتيح بمنفذ  .USBيمكنك إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح عند استخدام وظيفة
البحث واإلنترنت.
✎ ال يمكن إدخال النص على بعض الشاشات.
✎ يوصى باستخدام المنتج الذي تم اختبار توافقه مع تلفاز .LG
 LOGITECH K200و LOGITECH K400وMICROSOFT Comfort Curve
 2000و MICROSOFT MS800وLG Electronics ST-800
✎ يمكنك تغيير لغة اإلدخال عبر الضغط على مفتاح تبديل اللغة (أو مفتاح  Altعلى الجهة اليمنى)
الموجود على لوحة المفاتيح.

❐ الستخدام لوحة تحكم باللعبة
قم بتوصيل لوحة التحكم باللعبة بمنفذ  USBعلى التلفاز إذا تطلّبت اللعبة لوحة تحكم.
✎ يوصى باستخدام لوحة تحكم باللعبة معتمدة تم اختبار توافقها مع تلفاز .LG
 Logitech F310و Logitech F510و Logitech F710
و  Logitech Rumblepad 2و ( Microsoft Xbox 360 Controllerسلكي)

 HOME الضوابط

الدعم

تحديث البرنامج

تستخدم وظيفة تحديث البرنامج للبحث عن اإلصدار األخير والحصول عليه.
ومن الممكن ً
أيضا البحث يدويًا عن التحديثات المتوفرة.
تحديث البرنامج
التحقق من إصدار
التحديث

اضبطه الخيار على تشغيل.
لدى الكشف عن ملف تحديث ،يتم تنزيل الملف تلقائيًا.
لدى اكتمال تنزيل الملف ،يظهر إطار تحديث البرنامج.
للتحقق من إصدار التحديث األخير المثبت .وعند توفر تحديث جديد ،يمكن
إجراء عملية التنزيل يدويًا.

✎ يمكن الحصول على اإلصدار األخير عبر إشارة البث الرقمي أو اتصال إنترنت.

✎ يؤدي تغيير البرنامج أثناء تنزيل البرنامج عبر إشارة البث الرقمي إلى مقاطعة عملية التنزيل .وتتيح
العودة إلى البرنامج األولي استئناف التنزيل.
✎ وفي حال عدم تحديث البرنامج ،قد ال تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح.

✎ [طرازات بلدان الشمال فقط]
يمكنك التحقق مما إذا كانت خدمة  OTAمن  LGمتوفرة في قناة التلفاز الرقمي بالضغط على الزر
األحمر عند رؤية الرسالة تم العثور على تحديث! (تم اكتشاف تحديث) تحت شعار القناة.

في حال حدوث األعراض التالية ،يرجى إجراء عمليات الفحص واإلعدادات الواردة أدناه .قد ال يكون
هناك ضرر بالجهاز.

❐ عام
المشكلة

الحل

يتعذر عرض بعض البرامج.

•اضبط موقع الهوائي أو اتجاهه.
•احفظ البرامج التي ترغب في عرضها ً
الحقا باستخدام التوليف التلقائي أو تحرير
البرامج.

هناك تأخير زمني بعد تشغيل
التلفاز وقبل ظهور الصورة
بشكل واضح.

•ليست بمشكلة .تتم إزالة التشويش الذي قد يظهر عند تشغيل التلفاز للمرة األولى.

❐ الصور
HOME

األعدادات

الدعم

اختبار الصورة

قم بإجراء اختبار الصورة ً
أوال للتأكد من أن إخراج إشارة الصورة طبيعي.
إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصورة ،فتحقق من توصيالت األجهزة الخارجية وإشارات البث.
المشكلة

الحل

ُتعرض صور البرنامج السابق أو
البرامج األخرى ببطء أو تعرض
ً
خطوطا مزعجة.
الشاشة

•اضبط اتجاه الهوائي نحو مرسل التلفاز أو راجع الدليل للحصول على
إرشادات حول توصيل الهوائي.

تظهر خطوط أفقية/عمودية مهتزة
وأنماط من الخطوط المتشابكة بشكل
مؤقت.

•قد يعود السبب إلى تشويش إلكتروني قوي .في هذه الحالة ،أوقف تشغيل
أي هواتف محمولة أو آالت تجفيف الشعر أو المثقاب الكهربائي.

المشكلة

الحل

يحدث جمود في عرض الشاشة أو ال
يعمل بشكل صحيح خالل البث
الرقمي.

•قد يحدث ذلك إذا كانت اإلشارة ضعيفة أو االستقبال غير ثابت .اضبط
اتجاه الهوائي وتوصيالت الكبالت.
•إذا كانت قوة اإلشارة أو جودتها منخفضة على التوليف اليدوي ،فتحقق مع
قناة التلفاز أو المكتب اإلداري.

ال يتوفر البث الرقمي على الرغم من
توصيل الكبل.

•تحقق مع مشغل خدمة الكبل الذي يوفر لك االشتراك و/أو اإلشارة( .قد
ال يكون البث الرقمي معتم ًدا ،وهذا يتوقف على االشتراك).

المشكلة

الحل

العرض غير نشط أو غير واضح عند
االتصال بمصدر .HDMIⓇ

•تحقق من مواصفات كبل  .HDMIⓇإذا لم يكن كبل  HDMIⓇأصليًا،
فقد يحدث بزوغ وأفول تدريجي للصور أو قد ال يتم عرضها بشكل
صحيح.
•تأكد من توصيل كل الكبالت بإحكام .عندما ال تكون التوصيالت مثبتة
بإحكام ،قد ال يتم عرض الصور بشكل صحيح.

ال يعمل المنتج مع جهاز تخزين .USB

•تأكد من أن إصدار جهاز  USBوالكبل هو  2.0أو أعلى.

❐ الصوت
HOME

اإلعدادات

الدعم

اختبار الصوت

قم بإجراء اختبار الصوت ً
أوال للتأكد من أن إخراج إشارة الصوت طبيعي.
إذا لم تحدث أي مشكلة في اختبار الصوت ،فتحقق من األجهزة الخارجية الموصولة وإشارة البث.
المشكلة

الحل

عرض الشاشة قيد التشغيل ولكن بال
صوت.

•تحقق من برامج التلفاز األخرى.
•تأكد من ضبط مكبّر صوت التلفاز على تشغيل.

في حالة البث التناظري ،يكون الستيريو
غير واضح أو يخرج الصوت من مكبّر
صوت واحد فقط.

•إذا كانت المنطقة ذات استقبال ضعيف( ،المناطق حيث اإلشارات ضعيفة
أو غير ثابتة) أو إذا كانت ميزة الصوت المتعدد غير ثابتة ،فحدد فردي
على الصوت المتعدد.
•اضبط التوازن باستخدام زر التنقل.

المشكلة

الحل

ال يتزامن صوت التلفاز مع الصورة أو
يتقطع الصوت.

•إذا أثرت المشكلة في برنامج تلفاز معين فقط ،فقد يعود السبب إلى
مشاكل في إشارة البث الخاصة بتلك القناة .تحقق مع قناة التلفاز أو
مشغل خدمة الكبل.

يتغير مستوى الصوت مع تغيير
البرنامج.

•قد يتباين مستوى الصوت من برنامج إلى آخر.
•اضبط مستوى صوت تلقائي على تشغيل.

المشكلة

الحل

في بعض البرامج ،ال يوجد أي صوت
أو يمكن سماع موسيقى الخلفية فقط
(في حالة البرامج المخصصة
للمشاهدين األجانب).

لغة الصوت على اللغة التي تختارها .حتى
•في اللغة ،قم بضبط اللغة
في حالة تغيير اللغة في الصوت المتعدد ،يمكنك العودة إلى اإلعداد
االفتراضي عند إيقاف تشغيل الطاقة أو تغيير البرنامج.

ال يصدر صوت عند االتصال بمصدر
.HDMI / USB

•تأكد من أن كبل  HDMIⓇعالي السرعة.
•تأكد من أن إصدار جهاز  USBوالكبل هو  2.0أو أعلى.
•استخدم فقط ملفات الموسيقى العادية (.)*mp3

❐ مشاكل في اتصال جهاز الكمبيوتر الشخصي
المشكلة

الحل

ال يظهر عرض على الشاشة بعد
االتصال بالكمبيوتر.

•تأكد من توصيل الكمبيوتر بالتلفاز بإحكام.
•قم بإيقاف تشغيل التلفاز ثم أعد تشغيله باستخدام وحدة التحكم عن بعد.
•أعد تشغيل الكمبيوتر بينما يكون التلفاز قيد التشغيل.
•تحقق من ضبط درجة الدقة بشكل صحيح إلدخال الكمبيوتر.
•الستخدام التلفاز كشاشة ثانية ،تأكد من أن الكمبيوتر المكتبي أو المحمول
الموصول يعتمد عرض الشاشة الثنائية.
•أعد توصيل كبل .RGB/HDMI

ال يوجد صوت بعد توصيل
الكمبيوتر بكبل .HDMI

•تحقق مع مصنع بطاقة الفيديو للتأكد أنها تعتمد إخراج صوت .HDMI
(تتطلب بطاقات الفيديو بتنسيق  DVIتوصيل كبل صوت منفصل).

المشكلة

الحل

عند االتصال بالكمبيوتر ،يتم
اقتطاع العرض بشكل جزئي أو
ينتقل العرض إلى جهة واحدة.

•قم بضبط درجة الدقة لتعتمد إدخال الكمبيوتر( .في حال لم تنجح العملية،
أعد تشغيل الكمبيوتر).
•حدد شاشة واضبط الموضع/الحجم  /تركيز العرض.

❐ مشاكل في إعادة تشغيل األفالم في وسائطي
المشكلة
ّ
تعذر عرض الملفات في قائمة
األفالم.
تظهر رسالة "الملف غير صالح ".أو
ال يتم عرض الصورة بشكل طبيعي
على الرغم من أن الصوت واضح.

الحل
•تحقق من إمكانية قراءة الملف الموجود على جهاز تخزين  USBعلى
الكمبيوتر.
•تحقق من أن امتداد الملف معتمد.
•تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مش ّغل الفيديو الخاص
بالكمبيوتر( .تحقق من عدم وجود ملفات تالفة).
•تحقق مما إذا كانت درجة الدقة معتمدة من قبل الكمبيوتر.
•تأكد من أن برنامج فك تشفير الفيديو/الصوت معتمد.
•تأكد من أن معدل اإلطارات معتمد.

المشكلة

الحل

تظهر رسالة "الصوت غير معتمد".
أو عدم إمكانية سماع الصوت بشكل
طبيعي على الرغم من أن الصورة
واضحة.

•تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مش ّغل الفيديو الخاص
بالكمبيوتر( .تحقق من عدم وجود ملفات تالفة).
•تحقق من أن برنامج فك التشفير الصوتي معتمد من قبل الكمبيوتر.
•تأكد من أن معدل البت معتمد.
•تأكد من أن معدل التحليل معتمد.

المشكلة

ال يتم عرض الترجمة.

الحل
•تأكد من إعادة تشغيل الملف بشكل طبيعي على مش ّغل الفيديو الخاص
بالكمبيوتر( .تحقق من عدم وجود ملفات تالفة).
•تحقق من أن ملف الفيديو يحمل االسم نفسه كملف الترجمة.
•تأكد من وضع ملف الفيديو وملف الترجمة في الحافظة نفسها.
•تحقق من أن ملف الترجمة معتمد.
•تحقق من أن لغة الترجمة معتمدة( .يمكن فتح ملفات الترجمة في Notepad
للتحقق من اللغة).

✎ قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز الذي تستخدمه.
✎ لمزيد من المعلومات حول طلب الخدمة ،راجع القائمة التالية.
 HOMEاإلعدادات الدعم معلومات حول المنتج/الخدمة.

