سجل رقم الطراز والرقم التسلسلي للتلفاز.
راجع الملصق الموجود على الغطاء الخلفي وزوّ د الوكيل بهذه
المعلومات عندما تحتاج إلى أي خدمة.
الطراز
الرقم التسلسلي

ألي اقتراحات أو آراء أو شكاوى ،يُرجى
االتصال على
 800 54في اإلمارات العربية المتحدة
 0800 545454في جنوب إفريقيا
 080 100 54 54في المغرب
 19960في مصر
 021 36 54 54في الجزائر
بالنسبة إلى البلدان األخرى ،يُرجى االتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى
http://www.lg.com
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(األردن فقط)
WEEE
التخلص من الجهاز الخاص بك.
الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات اإللكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجالت ومشطوب.

العربية

0197

0197
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معلومات تنظيمية
تحذير!

العربية

ال تضع مجموعة تلفاز في موقع غير مناسب أب ًدا .قد تقع مجموعة التلفاز مسببة إصابات خطيرة أو الوفاة .يمكن تجنب حدوث إصابات،
خصوصًا لألطفال من خالل اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
•استخدام هياكل أو حوامل توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
•استخدام األثاث الذي يمكنه حمل مجموعة التلفاز بأمان فقط.
•التأكد من عدم تجاوز مجموعة التلفاز لحافة األثاث الحامل لها.
•عدم وضع مجموعة التلفاز على األثاث المرتفع (على سبيل المثال ،خزانات المالبس أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من األثاث والتلفاز
على حامل مناسب.
•عدم وضع مجموعة التلفاز على قماش أو مواد أخرى قد توجد بين مجموعة التلفاز وقطعة األثاث الحاملة لها.
•تثقيف األطفال حول مخاطر تسلق األثاث للوصول إلى جهاز التلفاز أو أجهزة ضبطه.
إذا تم االحتفاظ بمجموعة التلفاز الحالية ونقلها ،يجب تطبيق االعتبارات الواردة أعاله نفسها.

الرموز
يشير إلى التيار المتردد (.)AC
يشير إلى التيار المستمر (.)DC
يشير إلى أجهزة الفئة .II
يشير إلى وضع االستعداد.
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
يشير إلى الفولتية الخطيرة.
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ُتعد شاشة الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء ( )OLEDتقنية
ذاتية االنبعاث تحقق العديد من المزايا المهمة لجودة الصورة وأدائها.
كما هو الحال في أي شاشة ذاتية االنبعاث ،يمكن أن يختبر مستخدمو
أجهزة التلفاز المزوَّ دة بشاشة  OLEDاالحتفاظ المؤقت بالصور في
ظروف معينة ،كما هو الحال عند عرض صورة ثابتة على الشاشة
لفترة طويلة .وبالرغم من ذلكُ ،تعد هذه الظاهرة نادرة الحدوث في
ظروف العرض العادية وال تعتبر عطالً .فيما يلي مجموعة مفيدة من
المعلومات قد ترجع إليها عند استخدام جهاز التلفاز المزوَّ د بشاشة
.OLED

أمثلة للصور التي قد تتسبب في االحتفاظ بالصورة
•الصور الثابتة أو الصور المثبتة التي تتضمن بعض المعلومات
والتي يتم عرضها من دون انقطاع على الشاشة ،مثل أرقام
القنوات وشعارات محطة اإلذاعة وعناوين البرامج وترجمة
األخبار أو األفالم والعناوين الرئيسية.
•القائمة الثابتة أو رموز أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة فك التشفير
المعنية بالبث.
•األشرطة السوداء التي تظهر على يسار الشاشة أو يمينها أو
أعالها أو أسفلها ،كما هو الحال في الصور التي تبلغ نسبة
العرض إلى االرتفاع فيها :4 3أو :21.9

اإلجراءات المُوصى بها لمنع االحتفاظ بالصورة
•تج َّنب مشاهدة مقطع فيديو يعرض صورة كما هو موضح أعاله
لفترات طويلة من الزمن.
•اضبط إعدادات التلفاز كما يلي عند تشغيل مقطع فيديو يعرض
صورة كما هو موضح أعاله لفترات طويلة من الزمن.
 -صورة ← إعدادات وضع الصورة ← وضع الصورة ←
/ ECO ( APSوف ًقا للبلد)
 -صورة ← إعدادات وضع الصورة ←إضاءة ← OLED
اضبط إلى قيمة أقل
 -صورة ← إعدادات لوحة  ← OLEDضبط إضاءة الشعار
← عالى
•أوقف تشغيل شريط القوائم للجهاز الخارجي ،مثل جهاز فك
التشفير ،لمنع العرض على المدى الطويل لشريط القوائم الخاص
بهذا الجهاز( .يُرجى الرجوع إلى دليل الجهاز الخارجي المستخدم
للحصول على التعليمات).
•اضبط اإلعدادات كما يلي عند مشاهدة مقطع فيديو يعرض أشرطة
سوداء باستمرار على اليسار أو اليمين أو الجزء العلوي أو الجزء
السفلي إلزالة األشرطة السوداء.
 -صورة ← إعدادات نسبة الطول إلى العرض ←نسبة طول
إلى عرض ← التكبير الرأسي أو التكبير لجميع االتجاهات

•يوفر جهاز التلفاز المزوَّ د بشاشة  OLEDوظيفة ُتسمى
( Pixel Refresherتحديث بكسل) تساعد على منع االحتفاظ
المؤقت بالصور .يمكن تشغيل هذه الوظيفة تلقائ ًّيا أو يدو ًّيا.
•سيتم تنشيط ميزة التشغيل التلقائي عند إيقاف تشغيل التلفاز،
ولكن ال يحدث ذلك إال بعد تشغيل التلفاز لفترة تصل إلى أربع
( )4ساعات أو أكثر وال يُشترط أن تكون هذه الفترة متتالية .سيتم
تشغيل وظيفة ( Pixel Refresherتحديث بكسل) تلقائ ًّيا لعدة
دقائق بعد إيقاف تشغيل الشاشة( .يُرجى المالحظة أن عدم توفير
التيار المتردد أو فصل سلك الطاقة من مقبس التيار الكهربي
سيؤدي إلى إيقاف تشغيل ميزة التشغيل التلقائي).
•لتنشيط وظيفة ( Pixel Refresherتحديث بكسل) يدو ًّيا،
يلزم تحديد صورة ← إعدادات لوحة ← OLED
( Pixel Refresherتحديث بكسل) في اإلعدادات.
بمجرد تنشيطها يدو ًّيا ،سيتم تشغيل الوظيفة لمدة ساعة ( )1واحدة
تقريبًا .خالل هذه الفترة ،قد يظهر خط أفقي على الشاشة؛ ومع
ذلك،ال يعتبر عطالً.
•إذا لم يتم تنشيط وظيفة ( Pixel Refresherتحديث بكسل)
يدو ًّيا لفترة زمنية معينة ،فستظهر على الشاشة نافذة منبثقة تطلب
منك تفعيل هذه الوظيفة .يُرجى اتباع التعليمات الموضحة في
النافذة المنبثقة.
•باإلضافة إلى وظيفة ( Pixel Refresherتحديث بكسل)،
تتوفر وظائف أخرى لحماية الشاشة من االحتفاظ بالصورة .على
سبيل المثال ،سيتم تلقائيًا تنشيط وظيفة تقلل مستوى سطوع الشاشة
جزئ ًّيا أو كل ًّيا ،عند عرض صورة ثابتة من دون انقطاع على
الشاشة .بمجرد اختفاء الصورة الثابتة ،سيعود مستوى السطوع
تلقائ ًّيا إلى المستوى السابقُ .تعد هذه الوظيفة وظيفة مقصودة وال
تعتبر عطالً.
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معلومات مهمة لمنع االحتفاظ بالصورة

معلومات بشأن الوظائف التي تدعم جودة الصورة
فيما يتعلق باالحتفاظ المؤقت بالصور

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة
المصدر
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو LGPLو
 MPLوتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج ،يرجى
زيارة الموقع .http://opensource.lge.com

العربية

باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص
وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيضا ً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر
على قرص  CD-ROMمقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع
(مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بنا ًء على طلب يُرسل عبر
البريد اإللكتروني إلى .opensource@lge.com
سار لفترة ثالث سنوات بعد عملية الشحن األخيرة لهذا
إن هذا العرض ٍ
المنتج .يتوفر هذا العرض ألي شخص يتلقى هذه المعلومات.

التراخيص
قد تختلف التراخيص المدعومة وف ًقا للطراز.
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(فقط الفلبين)
مواصفات السلكية لوحدة ()LGSBWAC72
شبكة  LANالالسلكية ()IEEE 802.11a/b/g/n/ac
نطاق التردد

طاقة اإلخراج (الحد األقصى)

 2483.5 ~ 2400ميجاهرتز

 15ديسيبل مللي واط

 5725 ~ 5150ميجاهرتز

 14.5ديسيبل مللي واط
 14.5ديسيبل مللي واط

 5850 ~ 5725ميجاهرتز
نطاق التردد

طاقة اإلخراج (الحد األقصى)

 2483.5 ~ 2400ميجاهرتز

 8.5ديسيبل مللي واط
العربية

تقنية Bluetooth

ألنه يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة ،فال يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله .تم تكوين المنتج لجدول التردد اإلقليمي.
العتبارات خاصة بالمستخدم ،يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة  20سم على األقل بين الجهاز والجسم.
	*2703H-LGSBWAC72 :IC / BEJLGSBWAC72 :FCC ID

ظروف بيئة التشغيل
درجة حرارة التشغيل

من  0إلى  40درجة مئوية

نسبة رطوبة التشغيل

أقل من % 80

درجة حرارة التخزين

من  -20إلى  60درجة مئوية

نسبة الرطوبة في مكان التخزين

أقل من % 85
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المواصفات
مواصفات البث
التلفاز التناظري
(وف ًقا للبلد)

تلفاز رقمي
(وف ًقا للبلد)

PAL B/B، PAL B/G
نظام التلفاز

DVB-T/T21
DVB-T/T2/C/S/S22

تغطية البرامج

VHF، UHF
C-Band 2، Ku-Band 2

PAL D/K، PAL-I
SECAM B/G، SECAM D/K

العربية

NTSC-M
VHF، UHF، CATV

أقصى عدد من البرامج
القابلة للتخزين

 DVB-T/T2والتلفاز التناظري3000 :
6000 :DVB-S/S2

معاوقة الهوائي الخارجي

بمقاومة قدرها  75أوم

حجم وحدة ( 3CIالعرض
 xاالرتفاع  xالعمق)

 100.0مم x 55.0مم x 5.0مم

1 1الطرازات التي تدعم  DVB-T2فقط .رغم أنّ ميزة  DVB-T/T2في طراز  DVB-T2ال تنطبق في الفلبين.
2 2الطرازات التي تدعم  DVB-T2/C/S2فقط.
3 3بحسب الطراز
• ُتحدَّد معلومات الطاقة المقدَّمة مع المنتج وف ًقا للوائح البلد( .وف ًقا للبلد)
 -يُقاس استهالك الطاقة تبعًا للجنة الكهربائية التقنية الدولية (.)IEC 62087
•قد يختلف استهالك الطاقة الفعلي تب ًعا لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات التلفاز.
(باستثناء الفلبين)
مواصفات السلكية لوحدة ()LGSBWAC72
شبكة  LANالالسلكية ()IEEE 802.11a/b/g/n/ac
نطاق التردد

طاقة اإلخراج (الحد األقصى)

 2483.5 ~ 2400ميجاهرتز
 5725 ~ 5150ميجاهرتز
 5850 ~ 5725ميجا هرتز (ليس في االتحاد األوروبي)

 14ديسيبل مللي واط
 16.5ديسيبل مللي واط
 11.5ديسيبل مللي واط

تقنية Bluetooth
نطاق التردد

طاقة اإلخراج (الحد األقصى)

 2483.5 ~ 2400ميجاهرتز

 8.5ديسيبل مللي واط

ألنه يُمكن لقنوات النطاق أن تتغيّر حسب الدولة ،فال يُمكن للمستخدم تغيير تردد التشغيل أو تعديله .تم تكوين المنتج لجدول التردد اإلقليمي.
العتبارات خاصة بالمستخدم ،يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة  20سم على األقل بين الجهاز والجسم.
	*ال تتو ّفر " "IEEE 802.11acفي جميع الدول.
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يتعذر التحكم في التلفاز باستخدام الريموت.
•افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجد ًدا.
•تحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
•تحقق ما إذا كانت البطاريات ال تزال تعمل وما إذا كانت مثبّتة
على نحو صحيح ( إلى  ،إلى ).
ال ُتعرض أي صورة وال يصدر أي صوت.
•تحقق ما إذا كان المنتج يعمل.
•تحقق ما إذا كان سلك الطاقة متصالً بمقبس الحائط.
•تحقق ما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خالل توصيل
منتجات أخرى.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
•تحقق من إعدادات التحكم في الطاقة .قد يُقطع اإلمداد بالطاقة.
•تحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في اإلعدادات المتعلقة
بالوقت.
•في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز ،سيتوقف تشغيل
الجهاز تلقائيًا بعد مرور  15دقيقة دون وجود إشارة.
عند االتصال بالكمبيوتر الشخصي ( ،)HDMIال يُك َشف عن أي
إشارة.
•ش ِّغل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
•أعد توصيل كابل .HDMI
•أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.
عرض غير طبيعي
•إذا كان ملمس المنتج بار ًدا ،فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند
تشغيله .يُعد ذلك طبيعيًا ،ال يوجد خطأ في المنتج.
• ُتع ُّد هذه اللوحة منتجً ا متقدمًا يحتوي على الماليين من وحدات
نقاطا سوداء صغيرة و/أو ً
البكسل .قد ترى ً
نقاطا ملونة ساطعة
(أبيض أو أحمر أو أزرق أو أخضر) بحجم  1جزء في المليون
من اللوحة .ال يشير ذلك إلى خلل وال يؤثر في أداء المنتج ودقته.
تحدث هذه الظاهرة أيضًا مع منتجات الغير وال تخضع لالستبدال
أو استعادة األموال.
•قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه
(يسار/يمين/أعلى/أسفل).
تحدث هذه الظاهرة تبعًا لخصائص اللوحة .ال تتعلق بأداء المنتج،
وال ُتع ُّد خلالً.

•صوت "تكسير" :يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز
أو إيقاف تشغيله إلى التقلّص الحراري للبالستيك بفعل الحرارة
والرطوبة .هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير
الشكل بفعل الحرارة ضروريًا.
•طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة :يصدر صوت خافت من
دائرة التبديل ذات السرعة العالية ،والتي تم ّد المنتج بقوة تيار
عالية لتشغيله .ويختلف ذلك بحسب المنتج .ال يؤثر هذا الصوت
على أداء المنتج وموثوقيته.

•تأ ّكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
•ال ترش الماء أو المنظف مباشر ًة على شاشة التلفاز.
•احرص على رش قدر كا ٍ
ف فحسب من الماء أو المنظف
على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

األصوات الصادرة

العربية

للعودة إلى المستوى السابق.
* لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى
عرض التلفاز.
لعرض دليل البرنامج.
 2 1أزرار خدمة البث لالتصال بخدمة بث الفيديوهات.
لعرض التاريخ السابق.
(اإلدخال) لتغيير مصدر اإلدخال.
* (اإلدخال) يعرض كل قوائم اإلدخاالت الخارجية.
تتيح هذه األزرار الوصول إلى الوظائف
,
,
,
المميزة في بعض القوائم.
* (الزر األحمر) يعمل على تشغيل وظيفة التسجيل.
) ُتستخدم هذه األزرار لعرض
،
أزرار عرض المعلومات (
المعلومات.
من خالل تكبير المنطقة المحددة ،يُمكنك عرضها في شاشة
كاملة.
* يُمكنك تكبير المنطقة التي يُشير إليها الريموت السحري للتحكم
عن بُعد.

تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic
كيفية تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic
الستخدام الريموت السحري للتحكم عن بُعد  ،Magicقم ً
أول بإقرانه
مع تلفازك.
11ضع البطاريات في الريموت السحري للتحكم عن بُعد  Magicوقم
بتشغيل التلفاز.
22وجّ ه الريموت السحري للتحكم عن بُعد  Magicإلى تلفازك
العجلة (موافق) الموجودة على جهاز التحكم
واضغط على
عن بُعد.
	*في حالة فشل التلفاز في تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بُعد
 ،Magicحاول مر ًة أخرى بعد إيقاف التلفاز وتشغيله مر ًة أخرى.

كيفية إلغاء تسجيل الريموت السحري للتحكم عن بُعد
Magic
(الصفحة الرئيسية) في نفس
و
اضغط على أزرار
الوقت ،لمدة  5دقائق ،إللغاء اقتران الريموت السحري للتحكم عن بُعد
 Magicمع التلفاز.
ً
بإلغاء الريموت
مطول على الزر
	*سوف يسمح لك الضغط
السحري للتحكم عن بُعد  Magicوإعادة تسجيله في الوقت نفسه.
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•يوصى بوضع نقطة وصول ( )APعلى بُعد أكثر من 0.2
متر عن التلفاز .إذا تم تثبيت نقطة الوصول على بُعد أقرب
من  0.2م ،فقد ال يعمل الريموت السحري للتحكم عن بُعد
 Magicعلى النحو المتوقع نظرً ا لتداخل الترددات.
•في أجهزة التلفاز التناظري وبعض البلدان ،قد ال تعمل
أزرار الريموت.
•ال تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة .ألن
هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب
بها.
•قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة
بحدوث انفجار أو تسرّ ب ،مما يؤدي إلى نشوب حريق أو
حدوث إصابة جسدية أو تلوّ ث البيئة المحيطة.
•يستخدم هذا الجهاز بطاريات .ومن الممكن أن تكون هناك
قوانين تنظيمية في مجتمعك ُتلزمك بالتخلص من هذه
البطاريات بشكل صحيح بسبب االعتبارات البيئية .يُرجى
االتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول
طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.
•يجب أال تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل
المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو
ما شابه ذلك.

(حسب الطراز)
تستند األوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى األزرار الموجودة في
الريموت .يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخدامًا
صحيحً ا.
عند ظهور رسالة "بطارية الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic
منخفضة .يُرجى تغيير البطارية" ،قم بتبديل البطارية.
الستبدال البطاريات ،افتح غطاء البطارية ،واستبدل البطاريات
و
( 1.5فولت من نوع  )AAالتي تتطابق فيها األقطاب
مع التسمية الموجودة داخل حجرة حجرة البطاريات وأغلق غطاء
البطارية .تأ ّكد من توجيه الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic
إلى مستشعر التحكم عن بُعد في التلفاز .لنزع البطاريات ،ن ِّفذ إجراءات
التركيب معكوسة.

(التشغيل) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
يُمكن تشغيل أو إيقاف جهاز فك التشفير الخاص بك من
خالل إضافة جهاز فك التشفير إلى الريموت الشامل الخاص بالتلفاز.
أزرار األرقام إلدخال األرقام.
للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
(التحكم عن بُعد في الشاشة) لعرض التحكم عن بُعد في الشاشة.
للوصول إلى قائمة التحكم العالمية.* يُمكن الوصول إلى التطبيقات أو التلفاز المباشر
باستخدام أزرار األرقام المتوافقة مع الميزات.
* سيتم تمكين وظيفة األوصاف الصوتية.
لضبط مستوى الصوت.
(كتم الصوت) لكتم جميع األصوات.
* (كتم الصوت) يؤدي إلى الوصول إلى قائمة إمكانية الوصول.
للتمرير عبر البرامج المحفوظة.
* (التعرف على الصوت)
يلزم شبكة إنترنت الستخدام ميزة التعرف على الصوت.
بمجرد تفعيل شريط العرض الصوتي على شاشة التلفاز ،اضغط مطولً
عال.
على الزر وقل أوامرك بصوت ٍ
(الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
* (الصفحة الرئيسية) لعرض التاريخ السابق.
(اإلعدادات السريعة) للوصول إلى اإلعدادات السريعة.
* (اإلعدادات السريعة) تعرض قائمة جميع اإلعدادات.
لعرض القائمة الرئيسية لجهاز فك التشفير.
عند عدم مشاهدة محتويات من جهاز فك التشفير :تظهر شاشةجهاز فك التشفير.
العجلة (موافق) اضغط على مركز زر العجلة الختيار القائمة.
يُمكنك تغيير البرامج بواسطة استخدام زر العجلة.
(أعلى/أسفل/يسار/يمين) اضغط على زر أعلى أو أسفل
أو يسار أو يمين لتمرير القائمة .إو قمت بالضغط على أزرار
وكان المؤشر في حالة االستخدام ،فسوف يختفي المؤشر من
الشاشة وسيعمل الريموت السحري للتحكم عن بُعد  Magicمثل وحدة
عامة للتحكم عن بُعد .لعرض المؤشر على الشاشة مر ًة اخرى ،قم
بتحريك الريموت السحري للتحكم عن بُعد  Magicإلى اليسار واليمين.

2

1

(قد ال تتوفر بعض األزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق)
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العربية

استخدام الريموت السحري للتحكم عن
بُعد Magic

ً
ثوان.
	*الستخدام الزر ،اضغط
مطول ألكثر من ٍ 3

USB
قد ال تعمل بعض موزعات  .USBإن لم يتم اكتشاف جهاز USB
المتصل باستخدام موزع  ،USBقم بتوصيله بمنفذ  USBعلى التلفاز
مباشر ًة.

استخدام الزر
يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة ،باستخدام الزر.

األجهزة الخارجية

العربية

األجهزة الخارجية المتاحة هي :مش ّغالت  ،Blu-rayوأجهزة االستقبال
عالية الدقة ،ومش ّغالت أقراص الفيديو الرقمية ( ،)DVDوأجهزة
 ،VCRواألنظمة الصوتية ،وأجهزة تخزين  ،USBوأجهزة الكمبيوتر
الشخصي ،وأجهزة األلعاب ،وأجهزة خارجية أخرى.
•قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
•وصّل األجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ
في التلفاز.
•إذا سجلتَ برنامج التلفاز على مسجّ ل /Blu-rayأقراص الفيديو
الرقمية ( )DVDأو جهاز  ،VCRفتأكد من توصيل كابل إدخال
اإلشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجّ ل أقراص الفيديو الرقمية
( )DVDأو جهاز  .VCRللحصول على مزيد من المعلومات
عن التسجيل ،راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
•راجع الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي لالطالع على تعليمات
التشغيل.
•إذا وصّلتَ جهاز ألعاب بالتلفاز ،فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز
األلعاب.
•في وضع الكمبيوتر ،قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النمط
الرأسي أو التباين أو السطوع .إذا حدث تشويش ،فغيّر إخراج
الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غيّر معدل التجديد إلى معدل آخر أو
اضبط السطوع والتباين على قائمة صورة إلى أن تصبح الصورة
واضحة.
•في وضع الكمبيوتر ،قد ال تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل
صحيح استنا ًدا إلى بطاقة الرسومات.
•في حالة تشغيل محتوى  ULTRA HDعلى جهاز الكمبيوتر
الخاص بك ،فقد يصبح الفيديو أو الصوت مشو ًشا على فترات
متقطعة حسب أداء جهاز الكمبيوتر لديك( .حسب الطراز)
•عند االتصال عبر شبكة  LANسلكية ،يوصى باستخدام
فقط).
كبل ( .CAT 7عند تزويد الجهاز بمنفذ

إعداد التحكم عن بُعد RS-232C
للحصول على معلومات إعداد التحكم الخارجي في ،RS-232C
يرجى زيارة  .www.lg.comقم بتنزيل الدليل وقراءته.
(حسب الطراز)
•ال تسمح بسقوط المنتج أو وقوعه عند االتصال بأجهزة
خارجية .وإال ،فقد يؤدي ذلك إلى تلفه أو وقوع إصابة.
•عند االتصال بأجهزة خارجية مثل أجهزة ألعاب الفيديو،
تأكد من أن كابالت االتصال طويلة بما يكفي .وإال ،فقد
يسقط المنتج ،وهذا األمر قد يؤدي إلى تلفه أو وقوع
إصابة.
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الوظائف األساسية
التشغيل (ضغط)
إيقاف التشغيل ( 1ضغط مع االستمرار)
التحكم في الصوت

التحكم في البرامج
11سوف ُتغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل وسوف يتو ّقف أي تسجيل
جار( .وف ًقا للبلد)
ٍ

ضبط القائمة
عند تشغيل التلفاز ،اضغط على زر
العناصر في القائمة باستخدام الزر.

مرة واحدة .يمكنك ضبط

إليقاف التشغيل.
للوصول إلى قائمة اإلعدادات.
لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى
عرض التلفاز.
لتغيير مصدر اإلدخال.

التثبيت على الحائط

التوصيالت

ثبِّت قوس التثبيت االختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي
من التلفاز بعناية وثبِّت قوس التثبيت على الحائط على حائط صلب
في اتجاه عمودي على األرضية .عندما ُتثبّت التلفاز على مواد البناء
األخرى ،يُرجى االتصال بفني مؤهلُ .توصي  LGبأن يقوم فني
تركيب محترف مؤهل بالتثبيت على الحائطُ .نوصي باستخدام قوس
التثبيت على الحائط من  .LGيسهل نقل قوس التثبيت على الحائط من
 LGمع الكابالت المتصلة .وفي حالة عدم استخدام قوس التثبيت على
الحائط من  ،LGيُرجى استخدام قوس التثبيت على الحائط في المكان
الذي يكون فيه الجهاز آم ًنا تمامًا على الحائط مع وجود مساحة كافية
تتيح االتصال باألجهزة الخارجية .يُنصح بتوصيل جميع الكابالت قبل
تركيب أدوات التثبيت المُحكمة على الحائط.

وصّل األجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدّل أوضاع اإلدخال
لتحديد جهاز خارجي .للحصول على مزيد من المعلومات عن االتصال
بالجهاز الخارجي ،راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

 10سم
 10سم

 10سم
 10سم

(حسب الطراز)
•أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على أداة التثبيت على
الحائط من خالل جعل أداة التعليق بالحامل في االتجاه
المعاكس.
•لمزيد من المعلومات حول البراغي وحامل التثبيت على
الحائط ،يمكنك الرجوع إلى قسم "الشراء المنفصل".
•إذا كنت تنوي تثبيت المنتج على حائط ،فثبِّت واجهة
التثبيت المطابقة لمعيار ( VESAأجزاء اختيارية) على
الجهة الخلفية للمنتج .عند تركيب جهاز التلفاز الستخدام
قوس التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية) ،ثبِّته جي ًدا
حتى ال يسقط.
•عند تثبيت التلفاز على الحائط ،تأكد من عدم تركيب
التلفاز بطريقة تكون فيها كابالت التشغيل واإلشارة مُعلّقة
على الجهة الخلفية من التلفاز.
•ال تثبّت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال
تعرّ ضه للزيت أو رذاذ الزيت .فقد يلحق هذا ضررً ا
بالمنتج ويسبب سقوطه.

وصّل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديوي
(بمقاومة قدرها  75أوم).
•استخدم مجزئ اإلشارة الستخدام أكثر من جهازي تلفاز.
•إذا كانت جودة الصورة رديئة ،فثبِّت مكبر اإلشارة بشكل صحيح
لتحسين جودة الصورة.
•إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل ،فحاول
إعادة توجيه الهوائي في االتجاه الصحيح.
•ال يتوفر كابل هوائي ومحوّ ل.
•بالنسبة إلى الموقع غير المدعوم من بث ،ULTRA HD
فال يُمكن لهذا التلفاز استقبال بث  ULTRA HDمباشر ًة.
(حسب الطراز)

طبق القمر الصناعي
وصّل التلفاز بطبق القمر الصناعي ومقبس القمر الصناعي باستخدام
كابل تردد راديوي (بمقاومة قدرها  75أوم)( .حسب الطراز)

وصالت أخرى
وصّل تلفازك بأجهزة خارجية .للحصول على أفضل جودة للصور
والملفات الصوتية ،وصّل الجهاز الخارجي والتلفاز بكابل .HDMI
ال تتوفر بعض الكابالت المنفصلة.

HDMI
•تنسيق صوت  HDMIالمدعوم:
(حسب الطراز)
 44.1( Dكيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز 88.2 ،كيلوهرتز،
 TS
 96كيلوهرتز)،
 44.1( Dكيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز 88.2 ،كيلوهرتز،
 TS HD
 96كيلوهرتز 176.4 ،كيلوهرتز 192 ،كيلوهرتز)،
 48( Tكيلوهرتز)،
 rue HD
 32( Dكيلوهرتز،
/ Dolby Digital olby Digital Plus
 44.1كيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز)،
 32( Pكيلوهرتز 44.1 ،كيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز،
 CM
 96كيلوهرتز 192 ،كيلوهرتز)
(طرازات  UHDفقط)
( ) ← صورة ← إعدادات إضافية ←
←
←
•
HDMI ULTRA HD Deep Colour
50 @ 4 60/هرتز (4 ،4:4:42:،2:
 -تشغيل :يدعم  K
42:)0:
50 @ 4 60/هرتز  8بت (42:)0:
 -إيقاف :يدعم  K
إذا كان الجهاز المتصل بمنفذ اإلدخال يدعم ULTRA HD
 Deep Colourأيضًا ،فقد ُتصبح الصورة لديك أوضح .ولكن
إذا لم يدعمه الجهاز فقد ال يعمل جي ًدا .في تلك الحالة قم بتغيير
إعداد  HDMI ULTRA HD Deep Colourلوضع
اإليقاف.
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 10سم

الهوائي/الكابل

العربية

•ال تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على
البراغي عند تركيب المنتج( .فقد يلحق ذلك الضرر
بالمنتج).
•في حالة تركيب التلفاز على حامل ،ستحتاج إلى القيام
ببعض اإلجراءات لتفادي سقوط المنتج .وإال فقد يسقط
المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
•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.
•احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها
بإحكام( .في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ ،قد يميل
التلفاز نحو األمام بعد تثبيته ).ال تستخدم القوة المفرطة
لربط البراغي وإال فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر
بالبرغي وارتخائه.
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•إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ،
فيمكن لهذا أن يشكل خطرً ا حيث يصبح التلفاز معرضًا
للسقوط .يمكن تجنب حدوث إصابات ،خصوصًا
لألطفال من خالل اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
استخدام خزائن أو حامالت توصي بها الجهةالمصنعة للتلفاز.
استخدام قطع األثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمنفقط.
الحرص على وضع التلفاز بموضع ال يتجاوزطرف قطعة األثاث الداعمة.
عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيلالمثال ،خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت األثاث
والتلفاز على دعامة مناسبة.
عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرىتم وضعها بين التلفاز وقطعة األثاث الداعمة.
توعية األطفال حول مخاطر تسلق قطع األثاثللوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(حسب الطراز)
11أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة
التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
•أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة
أوالً في حالة توفرها.
22ثبّت قوسي التثبيت على الحائط بالمسامير الموجودة على الحائط.
طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة
في جهة التلفاز الخلفية.
33قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط
بإحكام بواسطة حبل قوي .تأكد من المحافظة على الحبل في وضع
أفقي مع السطح المستوي.
•استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كا ٍ
ف لتحمل جهاز
التلفاز بشكل آمن.
•األقواس والمسامير والحبال غير مرفقة .يمكنك الحصول على
الملحقات اإلضافية من الوكيل المحلي.

حمل التلفاز ونقله
يرجى قراءة اإلرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به
ولضمان النقل اآلمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.
•يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغل ًفا بمواد التعبئة التي أُرفِق
بها.
•افصل سلك الطاقة وجميع الكابالت قبل نقل التلفاز أو حمله.
•عند اإلمساك بالتلفاز ،يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعي ًدا عنك
وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

•تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت ،إذ قد يؤدي ذلك
إلى إلحاق الضرر بها.
•ال تحمل التلفاز عن طريق اإلمساك بحوامل الكابل،
إذ يمكن لهذه الحوامل أن تنكسر ،ومن ث ّم قد يتسبب هذا
في حدوث إصابات وإلحاق الضرر بالتلفاز.
•عند توصيل الحامل بالتلفاز ،وجِّ ه الشاشة إلى األسفل
مستو
وضعها على طاولة مغطاة بقماش ناعم أو سطح
ٍ
لحمايتها من الخدوش.

التثبيت على الطاولة
11ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
العربية

•امسك الجه َتين الجانبية والسفلية من إطار التلفاز بإحكام .تأكد من
عدم اإلمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة
َ
)
الطرازين
مكبر الصوت( .ال ينطبق على

أبق مسافة  10سم (على األقل) من الحائط للتهوية المناسبة.
• ِ

 10سم
0
 1سم
 10سم

 10سم
 10سم

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

(الطرازان

22قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

فقط)

•أمسك التلفاز من الجانب بيد واحدة وأمسك الجزء السفلي من
الغطاء الخلفي باليد األخرى( .أمسك الغطاء الخلفي عن وضع
التلفاز على األرضية .قد يؤدي إمساك الزجاج السفلي إلى اإلصابة
فقط)
بالجروح( ).الطرازان
•عند نقل التلفاز باليد ،ال تعرِّ ضه لالرتجاج أو االهتزاز الشديد.
•عند نقل التلفاز ،اجعله دومًا مستقيمًا ،وتجنب قلبه على جانبه أو
إمالته يمي ًنا أو يسارً ا.
•ال تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسبب في إمالة  /ثني هيكل
اإلطار ،إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بالشاشة.
•عند حمل التلفاز ،احرص على عدم إلحاق ضرر باألزرار
البارزة.

•إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل بدالً من تثبيته على
الحائط ،فتأكد من إعادة تركيب األقواس المزالة في الجزء
السفلي من التلفزيون( .الطرازان */65E8OLED55
فقط)
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العربية

التحضير

قوس التثبيت على الحائط

•إذا كانت هذه هي المرة األولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من
المصنع ،فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.
•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.
•يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول .لم يتم صنع بعض
األجهزة بزر التشغيل  /إيقاف التشغيل ،إيقاف التشغيل و فصل
سلك الطاقة.
•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.
إذا كان كبل  USBأو بطاقة
استخدم كبل إطالة يدعم
ذاكرة USBال تالئم منفذ USBفي التلفاز.
B

< mm 10
*= A

B
A

A

(حسب الطراز)
تأكد من استخدام البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي توافق
معايير  .VESAيوفر الجدول التالي وص ًفا لألبعاد القياسية لمجموعة
قوس التثبيت على الحائط.
A
B

الطراز


OLED77C8* 






)B x A) VESA
(مم)
M6
البرغي القياسي
4
عدد البراغي
قوس التثبيت على
OLW480B
الحائط
200 × 300

200 × 400
M6
4
OLW480B

< mm 18
*= B

•استخدم كابالً معتم ًدا مع وجود شعار  HDMIعليه.
•إذا لم تستخدم كابل  HDMIمعتم ًدا ،فقد ال ُتعرض الشاشة أي
بيانات أو قد يحدث خطأ في االتصال( .أنواع كابالت HDMI
الموصى بها)
® /TM HDMIعالي السرعة ( 3أمتار أو أقل)
كابل  3( Eأمتار
® /TM HDMIعالي السرعة مع thernet
كابل أو أقل)

الشراء المنفصل
يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديلها لتحسين الجودة من
دون أي إخطار .اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر .ال تعمل هذه
األجهزة إال مع طرازات معينة.
قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو
ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

الريموت السحري للتحكم عن بُعد Magic
(حسب الطراز)
AN-MR18BA
تحقق مما إذا كان طراز التلفاز يدعم تقنية  Bluetoothفي الوحدة
الالسلكية للتحقق من إمكانية استخدامه مع الريموت السحري للتحكم
عن بُعد .Magic
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•قم بإزالة القوس نفسه ورقاقة الحماية التي بداخله
عند تثبيت قوس التثبيت على الحائط( .الطرازان
*/65E8 OLED55فقط)
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العربية

•التأريض (باستثناء األجهزة غير المؤرضة).
يجب توصيل التلفاز المزود بقابس تيار متردد ثالثي األطرافبمقبس تيار متردد ثالثي األطراف .تأكد من توصيل سلك
التأريض األرضي لمنع احتمال حدوث صدمة كهربائية.
•ال تلمس أب ًدا هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
•تأكد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحائط بأمان،
فقد يحدث تل ًفا في القابس أو المقبس وقد ينشب حريق في أصعب
الحاالت إذا لم يتم توصيله بأمان.
•ال ُتدخل أجسامًا صلبة أو قابلة لالشتعال في المنتج .إذا سقط جسم
غريب في المنتج ،فافصل سلك الطاقة واتصل بخدمة العمالء.
•ال تلمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء .فقد تتعرض
للصعق الكهربائي.
•إذا حدث أي مما يلي ،فافصل المنتج على الفور واتصل بمركز
خدمة العمالء المحلي.
في حال تلف المنتج.في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محوّ لالتيار المتردد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
إذا شممتَ رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفازعندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترةزمنية طويلة.
حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر،
يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بالوحدة إذا لم يتم فصلها
عن القابس.
•ال تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز
(على سبيل المثال صاعق الحشرات) .فقد يلحق ذلك ضررً ا
بالمنتج.
•ال تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على
تصريح مكتوب من  .LG Electronicsفقد ينشب حريق أو
تحدث صدمة كهربائية .اتصل بخدمة العمالء المحلية للحصول
على الخدمة أو اإلصالح .قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى
إلغاء صالحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
•ال تستخدم سوى المرفقات  /الملحقات المعتمدة من شركة
 .LG Electronicsوإال ،فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق
أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو تشوّ ه المنتج.
•ال تفكك أب ًدا محوّ ل التيار المتردد أو سلك الطاقة .فقد يتسبب ذلك
في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
•تو َّخ الحرص عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوعه على
األرض .فقد يلحق ذلك ضررً ا بالمحول.
•للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية،
ال تلمس التلفاز عندما تكون يداك مبللتين .إذا كانت أطراف سلك
الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار ،فاحرص على تجفيف قابس الطاقة
تمامًا أو امسح الغبار عنه.

•البطاريات
 ِّخزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعي ًدا عن
متناول األطفال.
ال تقم بتقصير الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتسخن أكثرمما ينبغي .ال تتخلص من البطاريات في النار .فال ينبغي أن
تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
•النقل
أثناء النقل ،تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقةوأنه تمت إزالة كل الكبالت .قد يتطلب حمل أجهزة التلفاز
الكبيرة شخصَ ين أو أكثر .ال تضغط على الشاشة األمامية من
جهاز التلفاز .وإال ،فقد يحدث تلف للمنتج أو تتعرض لخطر
الحريق أو اإلصابة.
أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل
• ِ
بعيدة عن متناول األطفال.
•ال تسمح بتعرض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله،
وال تطرق على الشاشة بأي شيء.
•ال تضغط بشدّة على الشاشة أو تخدشها بيَدك أو بواسطة شيء
حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر .قد يتسبب هذا في
تلف الشاشة.
•التنظيف
عند التنظيف ،افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماشناعمة/جافة .ال ترش الماء أو السوائل األخرى على التلفاز
مباشرة .ال تستخدم مطل ًقا مواد تنظيف الزجاج ومعطرات
الجو ومبيدات الحشرات والشحوم والشمع (الشمع المخصص
للسيارات ،الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنر والبنزين
والكحول ،إلخ .التي قد تلحق ضررً ا بالمنتجات وشاشاتها.
وإال ،فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

تحذير! تعليمات األمان
تنبيه

العربية

خطر التعرض لصدمة
كهربائية ال تفتحه
تنبيه :لتقليل خطر الصدمة الكهربائية ،ال تقم بإزالة الغطاء (أو
الجزء الخلفي) .وال توجد قطع قابلة للصيانة من قِبل المستخدم
في المنتج .أوكل هذا األمر إلى فريق الخدمة المؤهل.
يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "فولتية
خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار
كا ٍ
ف إللحاق خطر الصدمات الكهربائية باألشخاص.
يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة
متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل
المرفق مع الجهاز.
تحذير :للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات
كهربائية ،ال تعرّ ض المنتج للمطر أو الرطوبة.
ابق الشموع أو العناصر المشتعلة األخرى
•لمنع انتشار الحريقِ ،
دائمًا بعيدة عن المنتج.
•ال تضع التلفاز و/أو الريموت في الظروف التالية:
أبق المنتج بعي ًدا عن أشعة الشمس المباشرة.
 ِمنطقة ذات رطوبة عالية كالحمّام مثالًبالقرب من مصدر حرارة كالمواقد أو األجهزة األخرى التيُتصدر حرارة.
بالقرب من طاوالت المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيثيمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت.
منطقة معرّ ضة للمطر أو الرياح.ال تعرِّ ض الجهاز لقطرات المياه وال تضع أغراضًا تحتويعلى سوائل ،مثل المزهريات أو األكواب وما إلى ذلك عليه
(مثالً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).
بالقرب من المواد القابلة لالشتعال مثل البنزين أو الشموع أوتعريض التلفاز لتكييف هواء مباشر.
ال تر ّكب الجهاز في أماكن تتعرض للغبار كثيرً ا.وإال ،فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية
أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشوّ ه المنتج.
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•التهوية
قم بتثبيت جهاز التلفاز في مكان جيد التهوية .ال تقم بتثبيته فيمساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
ال تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.ال تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناءتوصيل الوحدة.
•احرص على عدم لمس فتحات التهوية .أثناء مشاهدة التلفاز لفترة
طويلة ،قد تصبح فتحات التهوية ساخنة.
•احرص على حماية سلك الطاقة من سوء االستخدام المادي
والميكانيكي ،مثل تعرضه للثني أو االلتواء أو الضغط عليه أو
إغالق الباب عليه أو المشي فوقه .انتبه جي ًدا إلى المقابس والمآخذ
في الحائط ومخرج السلك من الجهاز.
•ال تحرِّ ك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.
•ال تستخدم سلك الطاقة التالف أو غير محكم التركيب.
•تأكد من اإلمساك بالقابس عند فصل سلك الطاقة .ال تسحب سلك
الطاقة لفصل التلفاز.
•ال توصل أجهزة كثيرة ج ًدا بمأخذ التيار المتردد نفسه ،ألن هذا قد
يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
•فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي
إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة.في الحاالت الطارئة ،يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعًا في
مكان يسهل الوصول إليه.
•ال تدع األطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به .وإال فقد يسقط
التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
•تأريض الهوائي الخارجي (يمكن أن يختلف حسب البلد):
في حال تركيب هوائي خارجي ،اتبع االحتياطات الواردة أدناه.ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط
الكهرباء العلوية أو اإلضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة األخرى
أو في األماكن التي يمكنه فيها أن يالمس خطوط أو دوائر
الطاقة هذه ،حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة
خطيرة.
تأكد من تأريض نظام الهوائي لتوفير بعض الحماية من الجهد
العالي والشحنات اإلستاتيكية المتراكمة .تقدم الفقرة 810
من قانون المواصفات القياسية الكهربائية األمريكية ()NEC
معلومات عن التأريض السليم لعمود اإلشارات وهيكل الدعم
وتأريض أسالك التوصيل بوحدة تفريغ الهوائي وحجم الموصل
األرضي وموقع وحدة تفريغ الهوائي والتوصيل بأقطاب
التأريض ومتطلبات قطب التأريض .تأريض الهوائي وف ًقا
لقانون الكهرباء الوطنيANSI/NFPA 70 ،

السالمة والمرجع

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