دليل المالك

األمان والمرجع
*تلفاز ذو مؤشر ضوئي LED
*إن التلفاز ذو المؤشر الضوئي  LEDمن  LGمزوّ د بشاشة
 LCDمع إضاءة  LEDخلفية.

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

*MT48* MT58

*MT41

www.lg.com

العربية
ENG

جدول المحتويات

2

3

التراخيص

8

وحدة التحكم عن بُعد

3

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

9

اإلعدادات

3

التحضير

14

لعرض دليل الويب

4

حمل التلفاز ونقله

15

الصيانة

4

إعداد التلفاز

15
15
15
15

 تنظيف التلفاز الشاشة واإلطار والهيكل الخارجي والحامل سلك الطاقة -منع "احتراق الصورة" أو "االحتراق" على شاشة التلفاز

4

استخدام زر التحكم

15

استكشاف األخطاء وإصالحها

4
5

 الوظائف األساسية -ضبط القائمة

5

التثبيت على الطاولة

5
6

 ضبط زاوية التلفاز لتتناسب مع زاوية العرض -استخدام نظام أمان Kensington

6

التثبيت على الحائط

6

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

7

التوصيالت (اإلعالمات)

7
7
7
7
7
8

 توصيل الهوائي توصيل القمر الصناعي التوصيل بوحدة CI وصلة Euro Scart توصيالت أخرى -التوصيل بكمبيوتر
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المواصفات

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

مالحظة
y
y
y

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

y
y
y
y
y

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

y

yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
yقد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز
بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
yقد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر اإلدخال أو طراز
المنتج الذي تستخدمه.
yيمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
yيمكن ضبط التلفاز على وضع االستعداد للحد من استهالك الطاقة.
ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت،
حيث يسهم ذلك في الحد من استهالك الطاقة.
yيمكن الحد من استهالك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع
الصورة،مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل اإلجمالية.
yقد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
yقد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار
مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
yللحصول على أفضل اتصال ،يجب أال تتجاوز أطراف كبالت
 HDMIووحدات USB  10مم سم ًكا و  18مم عرضًا .استخدم
كبل إطالة يعتمد  USB 2.0إذا كان كبل  USBأو بطاقة ذاكرة
 USBال تالئم منفذ  USBفي التلفاز.
B

This DivX Certified® device has passed rigorous
testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your
device at vod.divx.com. Find your registration code in
the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD
1080p,including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are
trademarks of DivX, LLC and are used under license.
;Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710
RE45,052; and others available at
][www.divx.com/patents

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة
المصدر

<  10مم
*= A

B
A

ENG
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التراخيص

التحضير

A

<  18مم
*= B

y yاستخدم كابالً معتمدًا مع وجود شعار  HDMIعليه.
إذا لم تستخدم كابل  HDMIمعتمدًا ،قد ال تظهر الشاشة أو قد
يحدث خطأ في االتصال.
y yأنواع كابالت  HDMIالموصى بها
	-كابل ™ HDMI®/عالي السرعة
	-كابل ™ HDMI®/عالي السرعة مع Ethernet

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

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب  GPLو  LGPLو MPL
وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج ،يرجى زيارة الموقع
.http://opensource.lge.com
باإلضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر ،تتوفر كل أحكام الترخيص
وإشعارات إخالء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.
ستوفر  LG Electronicsأيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص
مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن واالستخدام)
عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى  .opensource@lge.comإن هذا
العرض صالح لمدة ثالث ( )3سنوات اعتبارً ا من تاريخ شراء المنتج.

3

حمل التلفاز ونقله

العربية
ENG

عند نقل التلفاز أو حمله ،يُرجى قراءة اإلرشادات التالية لتجنب خدشه أو
إلحاق الضرر به ولضمان النقل اآلمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.
y yيوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغل ًفا بمواد التعبئة التي أرفقت
به.
y yافصل سلك الطاقة وجميع الكبالت قبل نقل التلفاز أو حمله.
y yعند اإلمساك بالتلفاز ،يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك
لتجنب إلحاق الضرر بها.

إعداد التلفاز
تنبيه
y yعند توصيل الحامل بالتلفاز ،وجّ ه الشاشة لألسفل وضعها على طاولة
مستو لحمايتها من الخدوش.
ليّنة أو سطح
ٍ
y yال تحمل التلفاز رأسًا على عقب عن طريق اإلمساك بهيكل الحامل( ،أو
قاعدة الحامل) إذ قد يؤدي ذلك إلى سقوطه عن هذا األخير والتسبب
بأضرار أو إصابات.

مالحظة
أزل الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط من خالل تنفيذ إجراءات
ِ y y
توصيل الحامل بالعكس.
(الطرازات *،MT58 ،MT48T  MT48DTفقط)
y yارفع السقاطة الموجودة في أسفل قاعدة الحامل وافصل هذه األخيرة عن
التلفاز( .الطرازات *،MT48D *،MT48V ،MT48U MT41
فقط)

y yأمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام .تأكد من
عدم اإلمساك بالجزء الشفاف أو بمكبّر الصوت أو بمنطقة شبكة
مكبّر الصوت.

استخدام زر التحكم
يمكنك التحكم بسهولة بوظائف التلفاز ،الضغط أو تحريك زر التحكم ألعلى أو
ألسفل أو لليمين أو لليسار.
y yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

زر التحكم

y yعند نقل التلفاز ،ال تعرِّ ضه لالرتجاج أو االهتزاز الشديد.
y yعند نقل التلفاز ،اجعله دومًا مستقيمًا ،وتج ّنب قلبه على جانبه أو
إمالته يمي ًنا أو يسارً ا.
y yال تقم باستخدام القوة المفرطة إذ إن إمالة /ثني هيكل اإلطار يمكن
أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بالشاشة.إعداد التلفازقد تختلف الصورة
المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

مُستشعر وحدة
التحكم عن بُعد

الوظائف األساسية
تشغيل

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

إيقاف
التشغيل

عند تشغيل التلفاز ،ضع إصبعك على
لثوان
زر التحكم واضغط مرة واحدة
ٍ
قليلة وحرّ ره.
(لكن إذا ظهر الزر  Menuعلى
الشاشة ،يمكنك الخروج من Menu
بالضغط باستمرار على زر التحكم).

التحكم
بمستوى
الصوت

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

التحكم
بالبرامج

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

تنبيه
 y yتجنب لمس الشاشة في كل األوقات ،إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق
الضرر بها أو ببعض وحدات البكسل المستخدمة إلنشاء الصور.
y yعند استخدام التلفاز ،احرص على عدم إلحاق الضرر بزر التحكم
البارز( .حسب الطراز)

4

عندما يكون التلفاز قيد التشغيل ،اضغط على زر التحكم مرة واحدة .يمكنك
ضبط عناصر القائمة عن طريق تحريك زر التحكم ألعلى أو ألسفل أو لليسار
أو اليمين.
إليقاف تشغيل الطاقة.

20°

ENG
العربية

ضبط القائمة

ضبط زاوية التلفاز لتتناسب مع زاوية العرض
y yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
(الطرازات * 22MT58فقط)
أمل الشاشة بمقدار  5-درجة إلى  20+درجات ألعلى أو ألسفل لضبط زاوية
التلفاز بحيث تتناسب مع زاوية المشاهدة.
-5°

لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفاز.
لتغيير مصدر اإلدخال.
للوصول إلى قائمة اإلعدادات.

مالحظة
y yإذا ضغطت على زر التحكم أوالً ،لن يمكنك ضبط مستوى
الصوت والبرامج المحفوظة.

تنبيه

الجانب الخلفي

الجانب األمامي

(الطرازات * 24/27MT58فقط)
أمل الشاشة بمقدار  2-درجة إلى  15+درجات ألعلى أو ألسفل لضبط زاوية
التلفاز بحيث تتناسب مع زاوية المشاهدة.

y yعند وضع إصبعك على زر التحكم ودفعه لألعلى أو األسفل أو
اليسار أو اليمين ،احرص على عدم الضغط على زر التحكم.

15°

-2°

التثبيت على الطاولة
y yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
1 1ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.

الجانب الخلفي

الجانب األمامي

أبق مسافة  100مم (على األقل) من الحائط لتهوية مناسبة.
ِ - -

 100مم
 100مم

2

 100مم
 100مم

تنبيه
y yعند ضبط الزاوية ،ال تمسك بأسفل إطار التلفاز كما هو مبين في
الصورة التالية ،إذ قد تؤذي أصابعك.

2قم بتوصيل محول التيار المتردد-المستمر وسلك الطاقة بمأخذ في
الحائط.

تنبيه
y yال تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها ،إذ
قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.
y yيُرجى التأكد من توصيل التلفاز بمحوّ ل الطاقة التيار المتردد/
المستمر قبل توصيل قابس طاقة التلفاز بمأخذ الطاقة في الحائط.

5

استخدام نظام أمان Kensington
(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).
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y yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
تجد موصل نظام أمان  Kensingtonفي الجزء الخلفي للتلفاز .للمزيد من
المعلومات حول التثبيت واالستخدام ،راجع دليل الجهاز المرفق بنظام أمان
 Kensingtonأو تفضل بزيارة الموقع
.http://www.kensington.com
قم بتوصيل كابل نظام أمان  Kensingtonبين التلفاز والطاولة.

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

قوس التثبيت على الحائط
()B x A
A

*27MT58* 22MT58* / 20MT48
*28MT48* 22MT41* / 22MT48
*28MT41* 24MT48* / 24MT58
*29MT48
*24MT41

75 x 75

B

البرغي القياسي

100 x 100

L10 x M4

عدد البراغي

4

قوس التثبيت على الحائط
(اختياري)

RW120

تنبيه
مالحظة

y

y yإن نظام أمان  Kensingtonاختياري .يمكنك الحصول على
ملحقات إضافية من معظم متاجر األجهزة اإللكترونية.

y
y
y

التثبيت على الحائط

y

لضمان التهوية المناسبة ،يرجى ترك مسافة تصل إلى  100مم من كل جانب
ومن الحائط .تتوفر تعليمات التثبيت المفصّلة لدى الوكيل .راجع دليل تركيب
قوس التثبيت اإلضافي على الحائط المائل ودليل اإلعداد.

y

لوحة التثبيت على الحائط
الغطاء الخلفي

 100مم

 100مم

الغطاء الخلفي

مالحظة

إن أردت تثبيت التلفاز على الحائط ،قم بتوصيل واجهة التثبيت على الحائط
(أجزاء اختيارية) بالجانب الخلفي من التلفاز.
عند تثبيت التلفاز باستخدام واجهة التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية) ،ثبّته
بعناية بحيث ال يسقط.

y

1إن استخدمت برغيًا أكبر حجمًا من البرغي القياسي ،ألحقت الضرر
بالتلفاز من الداخل.
2إن استخدمت البرغي غير المناسب ،ألحقت الضرر بالمنتج وعرضته
للسقوط من على الحائط .وفي هذه الحالة ،ال تتحمل شركة
أي مسؤولية حيال ذلك.

لوحة التثبيت على الحائط

الحد األقصى  8مم

y

2

6

البرغي القياسي
L10 x M4 :

 100مم

 100مم

1

yافصل سلك الطاقة أوالً ،ثم حرّ ك التلفاز أو ثبّته .وإال أحدثت
صدمة كهربائية.
yفي حال تثبيت التلفاز على السقف أو على حائط مائل ،عرضته
للسقوط وتعرضت إلصابة بالغة.
yاستخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمدًا من  LGواتصل
بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
yال تفرط في شد البراغي إذ قد يتسبب هذا في حدوث تلف
بالتلفاز وإبطال الكفالة.
yاستخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع
معايير  .VESAال تشمل كفالة هذا الجهاز األضرار أو اإلصابات
الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير المالئم.
yعلى طول البرغي من الجهة الخارجية للغطاء الخلفي أقل من
 8مم.

y
y
y

yاستخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وف ًقا
لمعايير .VESA
yتتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع
الضرورية.
yإن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري .يمكنك الحصول
على الملحقات االختيارية من الوكيل المحلي.
yقد يختلف طول البراغي باختالف جهاز التثبيت على الحائط .تأكد
من استخدام البراغي ذات الطول المناسب.
yلمزيد من المعلومات ،راجع التعليمات المرفقة بجهاز التثبيت على
الحائط.

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

مالحظة
y
y
y

y
y
y

y

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

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

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

توصيل القمر الصناعي
(طرازات األقمار الصناعية فقط)
ربط التلفزيون على طبق األقمار الصناعية إلى مأخذ األقمار الصناعية مع
كابل  RFاألقمار الصناعية (.)Ω 75

(حسب الطراز)
لعرض الخدمات المشفرة (المدفوعة) في وضع التلفاز الرقمي.
ال تتوفر هذه الميزة في جميع البلدان.
y yتحقق من إدخال وحدة  CIفي فتحة بطاقة  PCMCIAباالتجاه
الصحيح .فقد يؤدي عدم إدخال الوحدة بالشكل الصحيح إلى إلحاق
ضرر بالتلفاز وبفتحة بطاقة .PCMCIA
 y yفي حال لم يقم التلفاز بعرض أي ملف فيديو أو صوت عندما
يكون  CI+ CAMمتصل ،يُرجى االتصال بمشغل خدمة نظام
البث األرضي /الكابل  /القمر الصناعي.

ENG
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التوصيالت (اإلعالمات)

التوصيل بوحدة CI

وصلة Euro Scart
(حسب الطراز)
ترسل إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز .قم
بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كابل  Euro Scartكما هو مبين
في الصورة التالية .لعرض الصور باستخدام وضع المسح المتقدم ،تأكد من
استخدام كابل .Euro Scart
الحالي
وضع اإلدخال

نوع اإلخراج

التلفاز الرقمي

 V1
A
() TV Out1
(إخراج التلفاز)
التلفاز الرقمي

التلفاز التناظري
AV ،HDMI

التلفاز التناظري

( Componentالمكون)RGB ،
(حسب الطراز)

 1إلخراج إشارات التلفاز التناظري أو الرقمي.

مالحظة

y yيجب أن يكون أي كابل  Euro scartمستخدم معزوالً ضد
اإلشارة.

توصيالت أخرى
قم بتوصيل التلفاز بأجهزة خارجية .للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت،
قم بتوصيل الجهاز الخارجي والتلفاز باستخدام كابل  HDMIكما هو مبين.
لم يتم توفير بعض الكابالت المنفصلة.
y yيعتمد منفذ  USBتيارً ا إلكترونيًا بشدة  0.5أمبير .إذا كنت بحاجة إلى
تيار كهربائي أقوى في حال استخدام  ،HDDاستخدم محوّ ل طاقة
منفصل.

مالحظة
y yتنسيق صوت  HDMIالمدعوم :
( 32كيلوهرتز 44.1 ،كيلوهرتز،
 48كيلوهرتز) و
( 32كيلوهرتز 44.1 ،كيلوهرتز 48 ،كيلوهرتز،
 96كيلوهرتز 192 ،كيلوهرتز) (حسب الطراز)
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وحدة التحكم عن ُبعد

التوصيل بكمبيوتر

العربية
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y yقد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
عتمد التلفاز ميزة *( Plug and Playالتوصيل والتشغيل) وهو مزود
بمكبرات صوت داخلية بميزة  Virtual Surroundتصدر صو ًتا نقيًا بجهير
عالي الجودة.
* ( Plug and Playالتوصيل والتشغيل) :تتمحور هذه الوظيفة حول تعرف
الكمبيوتر على جهاز يقوم المستخدم بتوصيله بالكمبيوتر وتشغيله من دون
تهيئة هذا الجهاز أو ّ
تدخل المستخدم.

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

]_^\^`hri^Z
تنبيه

مالحظة
y yإذا أردت استخدام الوضع  ،HDMI-PCعليك ضبط
( Input Labelعالمة اإلدخال) على وضع ( PCالكمبيوتر).
y yتظهر ( OSDخيارات العرض على الشاشة) على الشاشة كما هو
مبين أدناه.
»لدى تشغيل المنتج في وضع اإلدخال .HDMI
»لدى التبديل إلى وضع اإلدخال .HDMI

y yال تخلط البطاريات القديمة والجديدة ،إذ قد يؤدي ذلك إلى إتالف
وحدة التحكم عن بُعد.
y yقد ال تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون
التناظري وفي بعض البلدان.
تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بُعد
الموجود على التلفاز.

هل تم الربط بالكمبيوتر الخاص بك

عدم إظهار رسالة مرة أخرى

نعم

A

ال

y yإذا قمت بتحديد " نعم ( ")YESفسيتم تحسين جودة الصورة وحجمها
لتناسب الكمبيوتر.
y yإذا قمت بتحديد " ال ( ، ")NOفسيتم تحسين جودة الصورة وحجمها
لتناسب جهاز ( AVمش ّغل أقراص  DVDأو جهاز فك التشفير).
y yإذا قمت بتحديد "عدم إظهار رسالة مرة أخرى
( ،")Do not show message againفلن تظهر الرسالة إال
بعد إعادة ضبط التلفاز .بإمكانك تغيير القيمة المعينة في

(الصفحة الرئيسية)

B

اإلدخال

( Input Labelعالمة اإلدخال)
y yيتم حفظ القيم المعينة لـ  HDMI1/HDMI2بصورة مستقلة.
(الطرازات * MT58فقط)

A
(الطاقة) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
لتحديد برنامج الراديو ،والتلفاز ،والتلفاز الرقمي.
الستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.
لتشغيل وضع  PIPأو إيقاف تشغيله( .حسب الطراز)
يؤدي الضغط على الزر  ADإلى تمكين وظيفة وصف الصوت.
لتحديد وضع التلفاز أو الكمبيوتر.
(اإلدخال) لتغيير مصدر اإلدخال.

B
أزرار األرقام إلدخال األرقام.
للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
يعود إلى البرامج المعروضة سابقاً.
لضبط مستوى الصوت.
للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة.
يعرض دليل البرامج.
لكتم جميع األصوات.
للتنقل عبر البرامج أو القنوات المحفوظة.

8

لالنتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.

اإلعدادات

C

(اإلعدادات) ( Programmes القنوات) 
( Auto Tuningالتوليف التلقائي)
لتوليف البرامج تلقائيًا.
y yإذا لم يكن مصدر اإلدخال متصالً بشكل صحيح ،قد ال يعمل
تسجيل البرنامج.
y yيجد ( Auto Tuningالتوليف التلقائي) البرامج التي يتم بثها
حاليا ً فقط.
y yإذا كان ( Lock Systemقفل النظام) قيد التشغيل ،سيظهر
إطار منبثق يطالبك بإدخال كلمة المرور.

D

ENG
العربية

إعداد البرنامج تلقائ ًيا

لتحديد وضع الصورة
(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
( Picture Mode Settingsإعدادات وضع الصورة) 
( Picture Modeوضع الصورة)

C
أزرار نصوص المعلومات (
لنصوص المعلومات.

) تستخدم هذه األزرار

(الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
(اإلعدادات) للوصول إلى قائمة اإلعدادات.
للوصول إلى القوائم السريعة.
(أزرار التنقل) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.

لتحديد وضع الصورة المحسن لبيئة المشاهدة أو البرنامج.
y
y
y

لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد اإلدخال.
للعودة إلى المستوى السابق.
لمسح كل ما يظهر على الشاشة والعودة إلى مشاهدة التلفاز.

y
y

D
لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.
ال يعمل.
،
،
في بعض القوائم.

y

(أزرار التحكم) للتحكم في محتويات الوسائط.
،

الملونة) للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة
(األزرار
ّ

(وضع األلعاب) لتشغيل وضع األلعاب أو إيقاف تشغيله.
(اإلضاءة الخلفية) لضبط سطوع الشاشة عن طريق التحكم في
اإلضاءة الخلفية للشاشة.

y
y
y

( Vividyزاهي)  :لزيادة التباين والسطوع والحدة لعرض صور
زاهية.
( Standardyالقياسي)  :لعرض صور وفق المعدل القياسي
للتباين والسطوع والحدة.
( APS/Eco yتوفير الطاقة/التوفير التلقائي للطاقة) :
[حسب الطراز]
تغيّر ميزة توفير الطاقة إعدادات التلفاز للحد من استهالك الطاقة.
( Cinema/Gameyالسينما  /األلعاب)  :عرض أفضل صور
لألفالم واأللعاب.
( Sportyرياضة) [ :حسب الطراز]
وضع صورة محسن لمشاهدة مباريات كرة القدم .يتم عرض
الملعب ولباس الالعبين بألوان زاهية من خالل صور شديدة
الوضوح حتى عند الحركات السريعة.
( Expert 1، 2الخبير)  :قائمة لضبط جودة الصورة
y
التي تسمح للخبراء والمبتدئين االستمتاع بأفضل مشاهدة للتلفاز.
هذه قائمة الضبط المتوفرة لخبراء توليف الصورة المعتمدين من
قبل مؤسسة تحديد معيار جودة الصورة (( .)ISFيمكن استخدام
شعار  ISFعلى أجهزة التلفاز المعتمدة من قبل  ISFفقط.)
 :ISFcccتحكم بالمعايرة معتمد من قبل مؤسسة تحديد معيار
جودة الصورة.
yقد يختلف نطاق أوضاع الصور المتوفرة وف ًقا إلشارة اإلدخال.
إن وضع الخبير مخصص للمحترفين بحيث يقومون بتوليف
y
الصور بدقة للتحكم بها باستخدام صورة محددة .بالنسبة للصور العادية،
قد ال تكون هناك التأثيرات مهمة.
yتتوفر وظيفة  ISFفي بعض الطرازات فقط.

مالحظة
y yعلى قناة  ،MHEGال يمكنك ضبط اإلضاءة الخلفية بواسطة
المفتاح األصفر أو األزرق.
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لتوليف وضع الصورة بدقة

لضبط التحكم المتقدم

(اإلعدادات) ( Picture الصورة) 
( Picture Mode Settingsإعدادات وضع الصورة)

(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
( Picture Mode Settingsإعدادات وضع الصورة) 
( Advanced Controlتحكم متقدم) /
( Expert Controlتحكم خبير)

تتيح لك هذه الميزة إجراء تعديالت مفصلة لوضع الصورة المحدد.
y
y
y
y
y
y

y
y

( Backlightyإضاءة خلفية)  :للتحكم بمستوى سطوع الشاشة
عن طريق ضبط اإلضاءة الخلفية .كلما كان أقرب إلى ،100
ازداد سطوع الشاشة.
( Contrastyتباين)  :لضبط تباين األجزاء الفاتحة والداكنة في
الصورة .كلما كان أقرب إلى  ،100ازداد التباين.
( Brightnessyسطوع)  :لضبط سطوع الشاشة بالكامل .كلما
كان أقرب إلى  ،100ازداد سطوع الشاشة.
( Sharpnessyحدة)  :لضبط حدّة الصورة .كلما كانت أقرب
إلى  ،50ازدادت حدّة الصورة ووضوحها.
( Colouryلون)  :لتخفيف األلوان التي تظهر على الشاشة أو
تكثيفها .كلما كان أقرب إلى  ،100ازداد اللون عم ًقا.
( Tintyدرجة اللون)  :لضبط توازن األلوان بين األحمر
واألخضر على الشاشة .كلما كان أقرب إلى أحمر  ،50ازداد
اللون األحمر احمرارً ا .كلما كان أقرب إلى أخضر  ،50ازداد
اللون األخضر اخضرارً ا.
( Colour Temperatureyدرجة حرارة اللون)  :لضبط
درجة حرارة األلوان من باردة إلى دافئة.
yقد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط وف ًقا إلشارة اإلدخال أو
إعدادات أخرى للصورة.

لمعايرة الشاشة لكل وضع صورة أو لتعيين إعدادات الصورة لشاشة معينة.
y
y
y
y
y
y
y
y
y

y

( Dynamic Contrastyالتباين الحيوي)  :لضبط التباين إلى
المستوى المثالي وف ًقا لسطوع الصورة.
( Dynamic Colouryاأللوان الحيوية)  :لضبط األلوان لجعل
الصورة تظهر بألوان طبيعية أكثر.
( Preferred Colouryاللون المفضل)  :لضبط ألوان البشرة
والعشب والسماء وفق تفضيالتك الشخصية.
( Gammayجاما)  :لضبط التدرج اللوني وف ًقا إلخراج إشارة
الصورة في ما يتعلق بإشارة اإلدخال.
( Colour Gamutyسلسلة األلوان)  :لتحديد نطاق األلوان
التي يمكن عرضها.
( Edge Enhanceryمُحسن الحواف)  :لجعل حواف الفيديو
ً
تبدو أكثر وضوحً ا وتميزا وطبيعية.
( Colour Filteryمن ّقي األلوان)  :لتنقية طيف ضوئي للون
محدد من ألوان  RGBبهدف توليف تشبع األلوان والتدرج اللوني
بدقة.
( White Balanceyتوازن اللون األبيض)  :لضبط ألوان الشاشة
بالكامل حسب الرغبة.
( Colour Management Systemyنظام التحكم باأللوان)
 :يستخدم هذا النظام من قبل خبراء عندما يقومون بضبط األلوان
بواسطة نمط اختبار .يمكنهم القيام بالتحديد من ست مناطق ألوان
(أحمر  /أخضر  /أزرق  /سماوي  /قرمزي  /أصفر) من دون
التأثير في ألوان أخرى .بالنسبة إلى الصور العادية ،فقد ال تؤدي
عمليات الضبط إلى تغيير مهم على صعيد األلوان.
yقد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط بحسب إشارة اإلدخال
أو إعدادات الصورة األخرى.

لضبط خيارات إضافية للصورة
(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
( Picture Mode Settingsإعدادات وضع الصورة) Picture 
( Optionsخيار الصورة)

للضبط المفصل للصور.
y
y
y
y
y
y
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( Noise Reductionyتقليل التشويش)  :إلزالة التشويش من
الصورة.
( MPEG Noise Reductionyتقليل تشويش : )MPEG
لتقليل التشويش الصادر أثناء إنشاء إشارات صورة رقمية.
( Black Levelyمستوى األسود)  :لضبط سطوع الشاشة
وتباينها لمالءمة مستوى األسود لصورة اإلدخال من خالل
استخدام درجة قتامة الشاشة (مستوى األسود).
( Real Cinemayسينما حقيقية)  :لتحسين الشاشة لمشاهدة
األفالم.
( Motion Eye Careyمراعاة العين أثناء الحركة)  :لضبط
السطوع وتخفيف ضبابية الصورة تلقائيًا استنادًا إلى بيانات الصورة
لعدم إجهاد العين.
yقد يختلف نطاق العناصر المفصلة للضبط وف ًقا إلشارة اإلدخال أو
إعدادات أخرى للصورة.

(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
( Picture Mode Settingsإعدادات وضع الصورة) 
( Picture Resetإعادة ضبط الصورة)
إلعادة تعيين إعدادات الصورة التي يقوم المستخدم بتخصيصها .تتم
إعادة ضبط كل وضع صورة .حدد وضع الصورة الذي تريد إعادة
ضبطه.

الستخدام وضع األلعاب
(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
( Gaming Modeوضع األلعاب)
[متوفر فقط لـ ]RGB/HDMI-PC
تحسّن األوضاع التالية جودة الصورة لعرض األلعاب.
( DAS Modey yوضع DAS) [ :حسب الطراز]
يخفض هذا الوضع الوقت المستغرق لعرض إشارة الفيديو
المتلقاة من جهاز اإلدخال لضمان تشغيل األلعاب بشكل
أسرع.
(ستومض الشاشة عند ضبط ( DAS Modeوضع
DAS) على ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف)).
 ( Dynamic Action Sync : DASمزامنةاإلجراءات الديناميكية)
( Black Stabilizery yموازن اللون األسود)  :يمكن أن
تظهر الكائنات بشكل أوضح على شاشة داكنة عبر ضبط
مستويات اللون األسود .تؤدي زيادة قيمة Black
( Stabilizerموازن اللون األسود) إلى جعل المنطقة
ذات المستوى المنخفض للون الرمادي أكثر سطوعًا على
الشاشة( .يمكنك تمييز الكائنات في الصور الداكنة بسهولة).
◦يؤدي تخفيض قيمة ( Black Stabilizerموازن اللون
األسود) إلى جعل المنطقة ذات المستوى المنخفض للون
الرمادي أغمق وإلى زيادة التباين الحيوي على الشاشة.
	-يمكنك إجراء اإلعدادات المفصلة لـ Gaming Mode
على وحدة التحكم عن
(وضع األلعاب) باستخدام المفتاح
بُعد.
	-يمكنك ضبط ( DAS Modeوضع DAS ) فقط عندما يكون
تردد اإلدخال العمودي  50هرتز 60 /هرتز.
	-عندما يكون  PIPقيد التشغيل ،يكون ( DAS Modeوضع
DAS ) غير متوفر( .حسب الطراز)

الستخدام ميزة توفير الطاقة
(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
(توفير الطاقة)
Energy Saving
لتقليل استهالك الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة.
( Offy yإيقاف التشغيل)  :إليقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.
( Minimum / Medium / Maximumy yحد أدنى /
حد متوسط  /حد أقصى)  :لتطبيق وضع توفير الطاقة الذي
تم ضبطه مسب ًقا.
( Screen Offy yإيقاف الشاشة)  :يتم إيقاف تشغيل
الشاشة وتشغيل الصوت فقط .اضغط على أي زر على
وحدة التحكم عن بُعد باستثناء الزر  Powerإلعادة تشغيل
الشاشة.

( Ony yتشغيل)  :لضبط درجة حرارة ألوان الشاشة تلقائيًا.
( Offy yإيقاف)  :إليقاف تشغيل Eye Comfort Mode
(وضع راحة العين).

ENG
العربية

إلعادة تعيين إعدادات الصورة

الستخدام ميزة وضع راحة العين
(اإلعدادات) ( Picture صورة) 
( Eye Comfort Modeوضع راحة العين)
في حال تشغيل هذا الخيار ،سيتم ضبط درجة حرارة األلوان تلقائيًا
للحد من إجهاد العين.

تحديد وضع الصوت
(اإلعدادات) ( Sound الصوت) 
( Sound Mode Settingsإعدادات وضع الصوت) 
( Sound Modeوضع الصوت)
لضبط صوت التلفاز على أفضل مستوى وفق وضع الصوت المحدد.
y
y
y
y
y
y

( Standardyقياسي)  :لتحسين الصوت لكافة أنواع
المحتويات.
( Clear Voiceyصوت واضح)  :لتعزيز وضوح
الصوت من التلفاز.
( Musicyموسيقى) [ :حسب الطراز] لتحسين الصوت
للموسيقى.
( Cinemayسينما)  :لتحسين الصوت لألفالم.
( Sportyرياضة) [ :حسب الطراز] لتحسين الصوت
لمشاهدة الرياضة.
( Gameyلعبة)  :لتحسين الصوت لمشاهدة األلعاب.

لضبط توازن الصوت
(اإلعدادات) ( Sound الصوت) 
( Sound Mode Settingsإعدادات وضع الصوت) 
( Balanceاتزان)
يمكنك ضبط مستوى صوت مكبرَ ي الصوت األيسر واأليمن.

استخدام وظيفة تأثير الصوت
(اإلعدادات) ( Sound الصوت) 
( Sound Mode Settingsإعدادات وضع الصوت)
يمكن للمستخدم تحديد تأثيرات صوتية مختلفة.
y
y
y
y

( Virtual Surroundyالمحيط االفتراضي)  :استمتع
بصوت غامر مع تأثير صوت محيطي متعدد القنوات
ظاهري.
( Equalizer yموازن الصوت)  :يمكنك ضبط الصوت
الذي تريده عن طريق ضبط المعادل مباشرة.
( Reset yإعادة الضبط)  :يمكنك إعادة ضبط إعدادات
تأثير الصوت.
yيتوفر هذا فقط إذا تم ضبط ( Sound Modeوضع الصوت)
على ( Standardقياسي).

لمزامنة الصوت والفيديو
(اإلعدادات) ( Sound الصوت) 
( AV Sync Adjustmentضبط تزامن )AV

[حسب الطراز]

لمزامنة الفيديو والصوت مباشرة عندما ال يتطابقان .إذا قمت بضبط
( AV Sync Adjustmentضبط تزامن  )AVعلى ( Onتشغيل)،
يمكنك ضبط إخراج الصوت (مكبرات صوت التلفاز) على صورة
الشاشة.
y yإذا حددت  ،Bypassإلخراج إشارات البث أو الصوت
من األجهزة الخارجية من دون أي تأخير في الصوت .قد
يتم إخراج الصوت قبل الفيديو بسبب الوقت الذي يستغرقه
التلفاز لمعالجة إدخال الفيديو.
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ضبط ( PIPالشاشة الفرعية)
(اإلعدادات) ( General عام) PIP 

العربية
ENG

[حسب الطراز]
y
y
y
y
y

y

y
y
y

( Modeyالوضع)  :لعرض الشاشة الفرعية أو إلخفائها.
( Sub Inputyإدخال فرعي)  :حدد إدخال الشاشة الفرعية.
( Positionyمكان)  :لضبط موضع الشاشة الفرعية.
( Sizeyحجم)  :لضبط حجم الشاشة الفرعية.
( Soundyصوت)  :للتبديل إلى صوت الشاشة الرئيسية أو
الشاشة الفرعية.
yتتوفر وظيفة  PIPفقط في الوضع التالي:
 أساسي RGB-PC :فرعي  / DTV :التلفاز التناظري HDMI /
 أساسي HDMI :فرعي  / DTV :التلفاز التناظري  /المكون
yيمكن أيضًا ضبط إعدادات  PIPباستخدام .Q.MENU
yاضغط على الزر  PIPعلى وحدة التحكم عن بعد لعرض الشاشة
الفرعية أو إلخفائها.
ّ y
يتعذر استخدام وظيفة  PIPعندما تكون ميزة SIMPLINK
مم ّكنة.

ضبط التشغيل التلقائي في USB
(اإلعدادات) ( General عام) 
( USB AutoRunالتشغيل التلقائي في )USB
قم بتشغيل صور أو مقاطع فيديو مخ ّزنة على جهاز  USBتلقائيًا عندما يكون
التلفاز قيد التشغيل أو عندما يكون جهاز  USBموصوالً.
( Offy yإيقاف)  :إيقاف تشغيل ( USB AutoRunالتشغيل
التلقائي في .)USB
( Videosy yمقاطع الفيديو)  :الفيديو :تشغيل مقاطع الفيديو
ّ
المخزنة على جهاز  USBتلقائيًا.
ّ
المخزنة على جهاز USB
( Photosy yالصور)  :تشغيل الصور
تلقائيًا.
y yلتشغيل الملفات الموجودة في الحافظة ذات أعلى مستوى فقط في
جهاز  USBبالتتابع.
y yأثناء التشغيل ،اضغط على الزر  BACKأو  EXITعلى
الريموت إليقاف تشغيل هذه الوظيفة.
y yإذا كانت الملفات غير صالحة أو تالفة ،تظهر الرسالة التالية قبل
العودة إلى حالة اإلدخال السابقة" :هذا الملف غير صالح".
y yعند إعادة توصيل جهاز  USBبعد فصله أثناء تشغيل الفيديو،
تعمل وظيفة متابعة المشاهدة تلقائيًا ويتم استئناف تشغيل الفيديو من

الستخدام SIMPLINK
[حسب الطراز]
تعتبر  SIMPLINKميزة تمكنك من التحكم بأجهزة الوسائط المتعددة
وإدارتها بشكل مناسب عبر قائمة .SIMPLINK
1
2
3
4
5

1قم بتوصيل طرف إدخال  HDMI INالخاص بالتلفاز وطرف إخراج
 HDMIالخاص بجهاز  SIMPLINKباستخدام كبل .HDMI
(اإلعدادات) 
2حدد
( Generalعام)  .SIMPLINK يظهر إطار قائمة SIMPLINK.
3في إطار ضبط  ،SIMPLINKاضبط وظيفة  SIMPLINKإلى ON
(تشغيل).
4قم بتكوين إعدادات ( Auto Power Syncمزامنة التشغيل
التلقائي) على ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف).
5في إطار قائمة  ،SIMPLINKحدد الجهاز الذي تريد التحكم به.
(الصفحة الرئيسية)
y yيمكنك أيضًا ضبط  SIMPLINKفي
( Inputs المدخالت) SIMPLINK 
y yتتوافق هذه الوظيفة فقط مع األجهزة التي تحمل شعار
.SIMPLINK
®
y yالستخدام وظيفة  ،SIMPLINKعليك استخدام كبل HDMI
العالي السرعة (مع ميزة ( CECالتحكم باألجهزة اإللكترونية
الخاصة بالعمالء) التي تمت إضافتها) .في كبالت ®HDMI
العالية السرعة يكون السن رقم  13متصالً لتبادل المعلومات بين
األجهزة.
y yإذا قمت بالتبديل إلى إدخال آخر ،سيتم إيقاف تشغيل جهاز
.SIMPLINK
y yفي حالة استخدام جهاز طرف خارجي ّ
مزود بوظيفة HDMI-
 ،CECقد ال يعمل جهاز  SIMPLINKبشكل طبيعي.
y yإذا قمت بتحديد أو تشغيل وسائط من جهاز مزود بوظيفة المسرح
المنزلي ،فيتم توصيل( HT Speakerمكبر صوت عالي
الوضوح) تلقائيًا.

وصف وظيفة SIMPLINK
y
y

y

آخر مشهد تمت مشاهدته (ينطبق ذلك على الفيديو األول).
y

( Direct Playyالتشغيل المباشر)  :لتشغيل جهاز الوسائط
المتعددة على التلفاز بشكل فوري.
Controlling devices with the TV remotey
( controlالتحكم باألجهزة بواسطة وحدة التحكم عن بعد
الخاصة بالتلفاز)  :إلدارة جهاز الوسائط المتعددة بواسطة وحدة
التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
( Main Power Offyإيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية)  :إذا
قمت بضبط ( Auto Power Syncمزامنة التشغيل التلقائي)
على ( ONتشغيل) في إعدادات  SIMPLINKوإيقاف تشغيل
التلفاز ،ستتوقف األجهزة المتصلة بالتلفاز عبر  SIMPLINKعن
التشغيل أيضًا.
( Main Power Onyتشغيل الطاقة الرئيسية)  :إذا تم ضبط
( Auto Power Syncمزامنة التشغيل التلقائي) على
( ONتشغيل) في إعدادات  ،SIMPLINKيؤدي تشغيل جهاز
متصل بـ  SIMPLINKإلى تشغيل التلفاز( .قد يختلف اإلجراء
اعتمادًا على الجهاز المُتصل).

لضبط كلمة المرور
(اإلعدادات) ( Safetyالسالمة) ( Set Passwordضبط
كلمة المرور)
لضبط كلمة مرور التلفاز أو تغييرها.
y yتم ضبط كلمة المرور األصلية إلى '.'0000
 y yعند تحديد فرنسا كبلد ،ال تكون كلمة المرور ' '0000بل
'.'1234
y yعند تحديد فرنسا كبلد ،ال يمكن ضبط كلمة المرور على '.'0000
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يتوقف التلفاز عن التشغيل ثم يتم تشغيله تلقائيًا وتتم إعادة ضبط كل
اإلعدادات.
y yعندما يكون ( Lock Systemقفل النظام) قيد التشغيل،
يظهر إطار منبثق ويطالبك بإدخال كلمة المرور.
y yال توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية التهيئة.

y
y

y

إلزالة جهاز USB
(الصفحة الرئيسية) 
حدد جهاز  USBالمتصل من
( Inputsالمدخالت) وحدد الزر ( Ejectإخراج) لفصل جهاز تخزين
USB.
عند رؤية رسالة تشير إلى أ ّنه تمت إزالة جهاز  ،USBعليك فصل
الجهاز عن التلفاز.
y yعند تحديد جهاز  USBلنزعه ،لن يكون بإمكانك قراءته
بعد ذلك .قم بإزالة جهاز تخزين  USBثم أعد توصيله.

استخدام جهاز تخزين  - USBتحذير
y
y
y
y
y
y

y

yقد ال يعمل جهاز تخزين  USBإذا كان يتضمن برنامج
تعرّ ف تلقائي مدمجً ا أو يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
yقد ال تعمل بعض أجهزة تخزين  USBأو قد تعمل بشكل
غير صحيح.
yاستخدم أجهزة تخزين  USBالتي تم تنسيقها فقط مع نظام
ملفات  Windows FAT32أو .NTFS
yبالنسبة إلى محركات األقراص الصلبة ،USB HDD
يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مُقدرة بأقل من  5فولت
وتيار مُقدر بأقل من  500ميللي أمبير.
yيوصى باستخدام بطاقات ذاكرة  USBسعة  32جيجابايت
أو أقل ومحركات أقراص صلبة  USB HDDسعة
 2تيرابايت أو أقل.
yإذا لم يعمل محرك األقراص الصلبة  USB HDDالمزوّ د
بوظيفة توفير الطاقة بشكل صحيح ،أوقف تشغيل الطاقة ثم
أعِ د تشغيلها .لمزيد من المعلومات ،راجع دليل المستخدم
الخاص بمحرك القرص الصلب .USB HDD
yقد تكون البيانات الموجودة في جهاز تخزين  USBتالفة،
لذا تأكد من نسخ الملفات المهمة احتياطيًا إلى أجهزة أخرى.
تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم وال
يتحمل المصنع مسؤولية فقدان البيانات.

y

y

y

y

y
y

y
y

ملف دعم الوسائط
y yأعلى معدل لنقل البيانات 20 :ميجابايت في الثانية
y yتنسيقات الترجمة الخارجية المعتمدة*.srt :( )SubRip،
*.smi( )SAMI*.sub ، (،SubViewer ،MicroDVD
،DVDsubtitleSystem SubIdx(،))Vobsub
*.ssa/*.ass(،)SubStation Alpha
*.txt( )TMplayer*.psb ،()PowerDivX
y yتنسيقات الترجمة الداخلية المعتمدة* .vob/ *.mpeg/*.mpg/*.dat :
(نظام ترجمة أقراص  )DVD،
*.m2ts/*.tp/*.ts(نظام ترجمة أقراص ،)DVB
( * .mp4نظام ترجمة أقراص  DVDو نص عادي بتشفير ،)UTF-8
( ASSو  SSAو نص عادي بتشفير  UTF-8و Universal
 Subtitle Formatو  VobSubو نظام ترجمة أقراص ،)DVD

yالحد األقصىx 1920 :30p @ 1080
فقط )30p @ 480 x 640
(
،.asfy .wmv
[فيديو] ،MPEG-4 Part2 ،XViD ،H.264/AVC
VC1(،WMV3 ،)WVC1 MP43
[صوت] ،WMA Standard WMA9(،)Pro ،MP3
،AAC ،AC3
،.divxy .avi
[فيديو] ،MPEG-2 ،MPEG-4 Part2 ،DivX3.11
،DivX4 ،DivX5 ،DivX6 ،XViD H.264/AVC
[صوت] ،HE-AAC ،LPCM ،ADPCM
،MPEG- 1 Layer I ،MPEG-1 Layer II
،Dolby Digital MPEG-1 Layer III(،)MP3
،.tsy ،.trp ،.tp ،.mts .m2ts
[فيديو] ،H.264/AVC ،MPEG-2H.265/HEVC
[صوت] ،MPEG-1 Layer I ،MPEG-1 Layer II
MPEG-1 Layer III (،)MP3 ،Dolby Digital
،Dolby Digital Plus ،AAC ،HE-AAC
.voby
[فيديو] ،MPEG-1 MPEG-2
[صوت] ،Dolby Digital ،MPEG-1 Layer I
،MPEG- 1 Layer II DVD-LPCM
،.mp4y ،.m4v .mov
[فيديو] ،MPEG-2 ،MPEG-4 Part2 ،DivX3.11
،DivX4 ،DivX5 ،XViD H.264/AVC
[صوت] ،AAC MPEG-1 Layer III(،)MP3
.mkvy
[فيديو] ،MPEG-2 ،MPEG-4 Part2 ،XViD
H.264/AVC
[صوت] ،HE-AAC ،Dolby Digital MPEG-1
Layer III(،)MP3 LPCM
motion JPEGy
[فيديو] MJPEG
[صوت] ،LPCM ADPCM
،.mpgy ،.mpeg .mpe
[فيديو] ،MPEG-1 MPEG-2
[صوت] ،MPEG-1 Layer I ،MPEG-1 Layer II
،Dolby Digital LPCM
.daty
[فيديو] ،MPEG-1 MPEG-2
[صوت] MP2
.flvy
[فيديو] ،Sorenson H.263 H.264/AVC
[صوت] ،MP3 ،AAC HE-AAC
،.3gp .3gp2
[فيديو] ،H.264/AVC MPEG-4 Part2
[الصوت] ،AACAMR(NB/WB)
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لتحديد إعادة ضبط المصنع
(اإلعدادات) ( General عام) Reset to Initial
( Settingsإعادة الضبط على اإلعدادات األولية)
يتم حذف كل المعلومات المخزنة وإعادة ضبط إعدادات التلفاز.

تنسيقات الفيديو المعتمدة

 XSUB 1العتماد الترجمات الداخلية الخاصة بـ DivX6

13

تنسيقات الصوت المعتمدة

العربية
ENG

y

y

y

y

y

y

y
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yنوع الملف mp3 :
[معدل البت] من  32كيلوبايت في الثانية إلى 320
كيلوبايت في الثانية
[التردد النموذجي] من  16كيلوهرتز إلى  48كيلوهرتز
[الدعم] ،MPEG1 ،MPEG2 ،Layer2 Layer3
yنوع الملف AAC :
[معدل البت] تنسيق حر
[التردد النموذجي] من  8كيلوهرتز إلى ما يقارب 48
كيلوهرتز
[الدعم] ،ADIF ADTS
yنوع الملف M4A :
[معدل البت] تنسيق حر
[التردد النموذجي] من  8كيلوهرتز إلى ما يقارب 48
كيلوهرتز
[الدعم] MPEG-4
yنوع الملف WMA :
[معدل البت] من  128كيلوبايت في الثانية إلى ما يقارب
 320كيلوبايت في الثانية
[التردد النموذجي] من  8كيلوهرتز إلى ما يقارب 48
كيلوهرتز
[الدعم] ،WMA7 ،WMA8 WMA9 Standard
yنوع الملف WMA 10 Pro :
[نوع الملف] ما يقارب  768كيلوبايت في الثانية
[القناة  /التردد النموذجي]
 : M0لغاية قناتين @  48كيلوهرتز (باستثناء وضع
،)LBR
 : M1لغاية  5.1قناة @  48كيلوهرتز،
 : M2لغاية  5.1قناة @  96كيلوهرتز
[الدعم] WMA 10 Pro
yنوع الملف OGG :
[معدل البت] تنسيق حر
[التردد النموذجي] من  8كيلوهرتز إلى ما يقارب 48
[الدعم] OGG Vorbis
[yمعدل البت]  64كيلوبت في الثانية ~  1.5ميغابت في
الثانية [تردد العينات]  8كيلوهرتز ~  48كيلوهرتز
[الدعم] LPCM
[عمق البت]  8بت 16/بت 24/بت

تنسيقات الصور المعتمدة
y

y
y

y

yالفئة  :ثنائي األبعاد(،jpeg ،jpg )jpe
[نوع الملف المتوفر]
 :SOF0الخط األساسي،
 :SOF1متوالي ممتد،
 :SOF2تقدمي
[حجم الصورة] الحد األدنىx 64 : ،64
الحد األقصى (نوع عادي):
x 15360 8640
الحد األقصى (نوع تقدمي)x 1920 :1440
yالفئة BMP :
[حجم الصورة] الحد األدنى x 64 : ،64
الحد األقصى x 9600 :6400
yالفئة PNG :
[نوع الملف المتوفر] متشابك ،غير متشابك
[حجم الصورة] الحد األدنى x 64 : ،64
(الحد األقصى) متشابك x 1200 : ،800
(الحد األقصى) غير متشابك x 9600 : 6400
yيمكن للملفات بالتنسيقين  BMPو  PNGأن يكونا أبطأ في
العرض من JPEG.

لعرض دليل الويب
للحصول على معلومات مفصلة حول دليل المستخدم ،يرجى زيارة
الموقع .www.lg.com

تنظيف التلفاز
اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له وإلطالة عمره
االفتراضي.
y yتأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكبالت
األخرى أوالً.
y yعند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة
طويلة ،فافصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط وذلك
للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات
المفاجئة في شدة التيار.

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

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

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

منع "احتراق الصورة" أو "االحتراق" على شاشة
التلفاز
y yإذا تم عرض صورة ثابتة على الشاشة لمدة طويلة،
فستنطبع على الشاشة وتشكل تشوهًا دائمًا عليها .وهذا ما
يسمى بـ "احتراق الصورة" أو "االحتراق" وهو غير
مشمول في الكفالة.
y yإذا كانت نسبة الطول إلى العرض للتلفاز مضبوطة على
 4:3لفترة طويلة ،فقد يحدث احتراق للصورة في منطقة
مربع العرض على الشاشة.
y yتجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة
(ساعتان أو أكثر للتلفاز  )LCDلمنع احتراق الصورة.

تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.
y yافحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بُعد وحاول مرة
ثانية.
y yتحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم
عن بُعد.
y yتحقق من أن البطاريات ال تزال تعمل وأنها مركبة بشكل
إلى
،
إلى
صحيح (
).
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الصيانة

استكشاف األخطاء وإصالحها

ال تظهر أي صورة وال يصدُر أي صوت.
y yتحقق من تشغيل التلفاز.
y yتحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.
y yتحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من
خالل توصيل أجهزة أخرى به.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
y yافحص إعدادات التحكم بالطاقة .قد يكون مصدر اإلمداد
بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة.
y yتحقق من تنشيط ميزة ( Auto Power Offإيقاف
تشغيل تلقائي) (حسب الطراز) Sleep Timer /
(مؤقت النوم) ( Timer Power Off /إيقاف تشغيل
المؤقت) في إعدادات ( Timersالمؤقتات).
y yفي حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز ،فسيتوقف
التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور  15دقيقة ال يتم
خاللها تسجيل أي نشاط.
عند االتصال بالكمبيوتر الشخصي ( ،)HDMI/RGBيتم عرض "ال
توجد إشارة""،افحص كابل اإلشاره" أو "تنسيق غير مدعوم".
y yقم بإيقاف تشغيل/تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن
بُعد.
y yأعد توصيل كبل .HDMI/RGB
y yأعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد
التشغيل.
عند توقف التلفاز تلقائيًا عن التشغيل.
y yإذا تم ضبط ( Timer Power Onتشغيل المؤقت)،
سيعمل التلفاز عند الوقت المحدد تلقائيًا وسيتوقف عن
التشغيل تلقائيًا في حال عدم إجراء المستخدم أي نشاط
لساعتين.
y yلتعطيل هذه الوظيفة ،استخدم وحدة التحكم عن بُعد وانتقل
إلى ( SETTINGSاإلعدادات)  Timers
(المؤقتات) 
( Timer Power Onتشغيل المؤقت)
(إيقاف تشغيل تلقائي
لساعتين)  ( Offإيقاف التشغيل).
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المواصفات

قد تتغير مواصفات الجهاز المبينة أعاله من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.

العربية
ENG

زارطلا

مع الحامل

20MT48DF
20MT48VF

146.3 × 330.5 × 467.0

52.7 x 278.0 x 467.0

2.4

2.2

 22واط

 19فولت

 1.2أمبير

22MT58DF
22MT58VF

198.2 × 410.5 × 507.6

75.5 x 316.5 x 507.6

3.1

2.8

 26واط

 19فولت

 1.6أمبير

24MT58DF
24MT58VF

203.5 × 422.9 × 554.9

92.8 x 342.3 x 554.9

3.6

3.2

 28واط

 19فولت

 2.0أمبير

27MT58DF
27MT58VF

203.5 × 473.7 × 642.0

93.0 x 393.5 x 642.0

5.0

4.6

 32واط

 19فولت

 2.0أمبير

22MT48DF
22MT48VF

146.3 × 358.0 × 507.6

52.7 x 316.5 x 507.6

3.0

2.9

 26واط

 19فولت

 1.6أمبير

22MT41DF
22MT41DW

143.4 × 364.6 × 507.6

52.7 x 316.5 x 507.6

3.1

2.9

 26واط

 19فولت

 1.6أمبير

24MT48DF
24MT48VF
24MT48U
24MT48DW
24MT48DG
24MT48VW

146.3 × 387.3 × 556

53.1 x 345.2 x 556

3.4

3.2

 28واط

 19فولت

 1.6أمبير

24MT41DF
24MT41DW

143.4 × 392.7 × 556

53.1 x 345.2 x 556

3.5

3.2

 28واط

 19فولت

 1.6أمبير

28MT48DF

186.1 × 435.5 × 641.5

57.5 × 396.3 × 641.5

4.7

4.5

 28واط

 19فولت

 1.6أمبير

28MT41DF
28MT41DW

178.8 × 444.0 × 641.5

57.5 × 396.3 × 641.5

5.0

4.5

 28واط

 19فولت

 1.6أمبير

28MT48VF
28MT48U
28MT48VW

186.1 × 435.5 × 641.5

57.5 × 396.3 × 641.5

4.7

4.5

 33واط

 19فولت

 2.0أمبير

28MT48DT

159.2 × 428.7 × 641.5

57.5 × 396.3 × 641.5

4.6

4.5

 28واط

 19فولت

 1.6أمبير

29MT48DF
29MT48VF

186.1 × 444.5 × 665.8

61.4 x 405.5 x 665.8

4.8

4.6

 33واط

 19فولت

 2.0أمبير

29MT48T

175 × 435 × 665.8

61.4 × 405.5 × 665.8

4.7

4.5

 33واط

 19فولت

 2.0أمبير

محول التيار المتردد/
المستمر
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األبعاد (العرض  xاالرتفاع  xالعمق) (مم)
من دون الحامل

الوزن (كجم)
من دون
مع
الحامل الحامل

استهالك الطاقة
(اإلعدادات
االفتراضية)

متطلبات الطاقة

*/ 22MT41* / 22MT48* / 22MT58* / 20MT48
*28MT48D* / 28MT41* / 24MT41* / 24MT48

*29MT48* / 27MT58* / 24MT58
*28MT48U / 28MT48V

جهة الصنعLien Chang :
طرازLCAP25A ،LCAP16A-E :
جهة الصنعHonor :
طرازADS-40FSG-19 19032GPG :

جهة الصنعLien Chang :
طرازLCAP16B-E :
جهة الصنعHonor :
طرازADS-45FSN-19 19040GPG :

اإلدخال :تيار متردد من  100إلى  240فولت تقريبًا،
 60/50هرتز
اإلخراج :تيار مستمر من  19فولت إلى  1.7أمبير

اإلدخال :تيار متردد من  100إلى  240فولت تقريبًا،
 60/50هرتز
اإلخراج :تيار مستمر من  19فولت إلى  2.1أمبير

حجم وحدة CI
درجة حرارة التشغيل

 0درجات مئوية إلى  40درجة مئوية

الرطوبة النسبية للتشغيل
درجة حرارة التخزين

 20-درجات مئوية إلى  60درجة مئوية

الرطوبة النسبية للتخزين

أقل من % 85

ENG
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ظروف بيئة التشغيل

أقل من % 80

(وف ًقا للبلد)
التلفاز التناظري

التلفاز الرقمي
القمر الصناعي

أرضي

كبل

أرضي/كبل

نظام التلفاز

*DVB-S/S2

DVB-T
*DVB-T2

DVB-C

PAL/SECAM B/G،
SECAM LI،D/K،

تغطية القناة
(النطاق)

من  950إلى 2150
ميجاهرتز تقريبًا

أقصى عدد من
البرامج القابلة
للتخزين

6000

 : VHF IIIمن  174إلى  230ميجاهرتز تقريبًا
 : UHF IVمن  470إلى  606ميجاهرتز تقريبًا
 : UHF Vمن  606إلى  862ميجاهرتز تقريبًا
 : S Band IIمن  230إلى  300ميجاهرتز تقريبًا
 : S Band IIIمن  300إلى  470ميجاهرتز تقريبًا

معاوقة الهوائي
الخارجي

من  46إلى 862
ميجاهرتز تقريبًا

من  46إلى 862
ميجاهرتز تقريبًا

2000
Ω 75

* الطرازات التي تدعم  DVB-T2/C/S2فقط.

17

العربية
ENG

وضع ( RGBالكمبيوتر) ( HDMI /الكمبيوتر) المعتمد

وضع ( HDMIالكمبيوتر) المعتمد

(الطرازات * MT58فقط)

(الطرازات * 22MT41* / 22MT48فقط)

االستبانة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

االستبانة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

x 720 400

31.468

70.080

31.469
37.500

59.940
75.000
60.317
75.000

x 720 400

31.468

70.080

x 640 480

31.469
37.500

59.940
75.000

x 640 480

 800600 x

37.879
46.875

60.317
75.000

x 800 600

x 1024768

48.363

60.004

37.879
46.875

x 1024768
(لسلسلة ))PC)HDMI

56.476

70.069

x 1024768

48.363
56.476
60.023

60.004
70.069
75.029

x 1024768

60.023

75.029

x 1152 864

67.500

75.000

x 1152 864

67.500

75.000

x 1280 720

45.000

60.000

 1280720 x

45.000

60.000

800 × 1280

49.702

59.810

800 × 1280

49.702

59.810

x 1280 1024

x 1280 1024

63.981
79.976

60.020
75.025

63.981
79.976

60.020
75.025

1050 × 1400

65.317

59.978

1050 × 1400

65.317

59.978

900 × 1440

55.935

59.887

900 × 1440

55.935

59.887

900 × 1600

60.000

60.000

900 × 1600

60.000

60.000

x 1680 1050

x 1680 1050

64.674
65.290

59.883
59.954

64.674
65.290

59.883
59.954

× 1920 1080

67.500

60.000

× 1080
 1920
(لسلسلة ))PC) RGB

66.590

59.930

× 1080
 1920
(لسلسلة ))PC) HDMI

67.500

60.000

مالحظة
y yاالستبانة القصوى للعرض : x 1920  60 @ 1080هرتز.
y yإن التوقيت المثالي في كل وضع هو التردد العمودي الذي يبلغ
 60هرتز.

(الطرازات * 24/28MT41* ،20/24/28/29MT48فقط)
االستبانة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

x 720 400

31.468

70.080

x 640 480

31.469
37.500

59.940
75.000

x 800 600

37.879
46.875

60.317
75.000

x 1024768

48.363
60.023

60.004
75.029

x 1280800

49.702

59.810

768 × 1366

47.717

59.790

مالحظة
y yاالستبانة القصوى للعرض
	: 22MT41* ،22MT48*-
 x 1920  60 @ 1080هرتز.
	: 24/28MT41* ،20/24/28/29MT48*-
x 1366  60 @ 768هرتز.
y yإن التوقيت المثالي في كل وضع هو التردد العمودي الذي يبلغ
 60هرتز.
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معلومات حول توصيل منفذ المكون

االستبانة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

× 720 480

31.469
31.500

59.940
60.000

× 720 576

31.250

50.000

37.500
44.960
45.000

50.000
59.940
60.000

33.720
33.750
28.125
27.000
33.750
56.250
67.430
67.500

59.940
60.000
50.000
24.000
30.000
50.000
59.940
60.000

x 1280 720

× 1920 1080

(الطرازات * MT58فقط)
منافذ المكون على
التلفاز

منافذ إخراج الفيديو
على مش ّغل أقراص
DVD

Y

PB

PR

Y

PB

PR

Y

B-Y

R-Y

Y

Cb

Cr

Y

Pb

Pr

ENG
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وضع ( HDMIالتلفاز الرقمي) المعتمد

وضع المكون المعتمد
(الطرازات * MT58فقط)
االستبانة

التردد األفقي
(كيلوهرتز)

التردد العمودي
(هرتز)

× 720 480

15.730
15.750
31.470
31.500

59.940
60.000
59.940
60.000

× 720 576

15.625
31.250

50.000
50.000

 1280720 x

44.960
45.000
37.500

59.940
60.000
50.000

× 1920 1080

33.720
33.750
28.125
56.250
67.432
67.500

59.940
60.000
50.000
50.000
59.940
60.000

مالحظة
y yاالستبانة القصوى للعرض
	 MT58*-: 22MT41* ،22MT48* ،
  1920 60 @ 1080 xهرتز.
	: 24/28MT41* ،20/24/28/29MT48-
 1366 60 @ 768 xهرتز.
y yإن التوقيت المثالي في كل وضع هو التردد العمودي الذي يبلغ
 60هرتز.
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تحذير!
ً
تلفازا في موقع غير ثابت.
ال تضع أب ًدا
فقد يسقط التلفاز ويتسبب في إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.يمكن
تفادي الكثير من اإلصابات ،خاصة إصابات األطفال ،عن طريق
اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:
y
y
y
y
y
y

yاستخدام الخزانات أو الحامالت التي توصي بها الجهة المص ّنعة
للتلفاز.
yاستخدام قطع األثاث التي يمكنها تحمّل وزن التلفاز بشكل آمن
فقط.
yالحرص على وضع التلفاز في موضع ال يتجاوز فيه طرف قطعة
األثاث.
yعدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال،
خزانات أو خزانات ُكتب) من دون تثبيت قطع األثاث والتلفاز
على دعامة مناسبة.
yال تضع التلفاز على قطعة قماش أو موادًا أخرى يمكنها أن تفصل
بين التلفاز وقطعة األثاث.
yتوعية األطفال حول مخاطر تسلّق قطع األثاث للوصول إلى التلفاز
أو عناصر التحكم الخاصة به.

إذا بقي التلفاز في مكانه وتم نقله ،يجب تطبيق االعتبارات نفسها
الواردة أعاله.

الرموز
يشير هذا الرمز إلى التيار المتناوب (.)AC
يشير هذا الرمز إلى التيار المستمر (.)DC
يشير هذا الرمز إلى األجهزة من الفئة .II
يشير هذا الرمز إلى االستعداد.
يشير هذا الرمز إلى "تشغيل" (الطاقة).
يشير هذا الرمز إلى الفولتية الخطرة.
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سجّ ل رقم طراز التلفاز ورقمه التسلسلي.
راجع الملصق الموجود على الغالف الخلفي وسلّم هذه المعلومات
إلى البائع عندما تحتاج إلى أي خدمة.
الطراز
الرقم التسلسلي

