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Warning! Safety Instructions
ENGLISH

CAUTION

_Index

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
This symbol is intended to alert the user to the presence of
uninsulated “dangerous voltage” within the product’s
enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk
of electric shock to persons.
This symbol is intended to alert the user to the presence of
important operating and maintenance (servicing)
instructions in the literature accompanying the appliance.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO
NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.
•• TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS
WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
•• Do not place the TV and/or remote control in the following
environments:
-- Keep the product away from direct sunlight.
-- An area with high humidity such as a bathroom
-- Near any heat source such as stoves and other devices that
produce heat.
-- Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be
exposed to steam or oil.
-- An area exposed to rain or wind.
-- Do not expose to dripping or splashing and do not place objects
filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the
apparatus (e.g., on shelves above the unit).
-- Near flammable objects such as gasoline or candles, or expose
the TV to direct air conditioning.
-- Do not install in excessively dusty places.
Otherwise, this may result in fire, electric shock, combustion/
explosion, malfunction or product deformation.
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•• Ventilation
-- Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in
a confined space such as a bookcase.
-- Do not install the product on a carpet or cushion.
-- Do not block or cover the product with cloth or other materials
while unit is plugged in.
•• Take care not to touch the ventilation openings. When watching
the TV for a long period, the ventilation openings may become hot.
•• Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as
being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon.
Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where
the cord exits the device.
•• Do not move the TV whilst the Power cord is plugged in.
•• Do not use a damaged or loosely fitting power cord.
•• Be sure to grasp the plug when unplugging the power cord. Do not
pull on the power cord to unplug the TV.
•• Do not connect too many devices to the same AC power outlet as
this could result in fire or electric shock.
•• Disconnecting the Device from the Main Power
-- The power plug is the disconnecting device. In case of an
emergency, the power plug must remain readily accessible.
•• Do not let your children climb or cling onto the TV. Otherwise, the
TV may fall over, which may cause serious injury.
•• Outdoor Antenna Grounding (Can differ by country):
-- If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below.
An outdoor antenna system should not be located in the vicinity
of overhead power lines or other electric light or power circuits,
or where it can come in contact with such power lines or circuits
as death or serious injury can occur.

•• Never disassemble the AC adapter or power cord. This may result in
fire or electric shock.
•• Handle the adapter carefully to avoid dropping or striking it. An
impact could damage the adapter.
•• To reduce the risk of fire or electrical shock, do not touch the TV
with wet hands. If the power cord prongs are wet or covered with
dust, dry the power plug completely or wipe dust off.
•• Batteries
-- Store the accessories (battery, etc.) in a safe location out of the
reach of children.
-- Do not short circuit, disassemble, or allow the batteries to
overheat. Do not dispose of batteries in a fire. Batteries should
not be exposed to excessive heat.
-- Caution: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an
incorrect type.
•• Moving
-- When moving, make sure the product is turned off, unplugged,
and all cables have been removed. It may take 2 or more people
to carry larger TVs. Do not press or put stress on the front panel
of the TV. Otherwise, this may result in product damage, fire
hazard or injury.
•• Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the
reach of children.
•• Do not allow an impact shock, any objects to fall into the product,
and do not drop anything onto the screen.
•• Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object
such as a nail, pencil, or pen, or make a scratch on it. It may cause
damage to screen.
•• Cleaning
-- When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a
soft/dry cloth. Do not spray water or other liquids directly on the
TV. Do not clean your TV with chemicals including glass cleaner,
any type of air freshener, insecticide, lubricants, wax (car,
industrial), abrasive, thinner, benzene, alcohol etc., which can
damage the product and/or its panel. Otherwise, this may result
in electric shock or product damage.
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•• Grounding (Except for devices which are not grounded.)
-- TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to
a three-prong grounded AC outlet. Ensure that you connect the
earth ground wire to prevent possible electric shock.
•• Never touch this apparatus or antenna during a lightning storm.
You may be electrocuted.
•• Make sure the power cord is connected securely to the TV and wall
socket if not secured damage to the Plug and socket may occur and
in extreme cases a fire may break out.
•• Do not insert metallic or inflammable objects into the product. If a
foreign object is dropped into the product, unplug the power cord
and contact the customer service.
•• Do not touch the end of the power cord while it is plugged in. You
may be electrocuted.
•• If any of the following occur, unplug the product
immediately and contact your local customer service.
-- The product has been damaged.
-- If water or another substance enters the product (like an AC
adapter, power cord, or TV).
-- If you smell smoke or other odors coming from the TV
-- When lightning storms or when unused for long periods of time.
Even the TV is turned off by remote control or button, AC power
source is connected to the unit if not unplugged in.
•• Do not use high voltage electrical equipment near the TV (e.g., a
bug zapper). This may result in product malfunction.
•• Do not attempt to modify this product in any way without written
authorization from LG Electronics. Accidental fire or electric shock
can occur. Contact your local customer service for service or repair.
Unauthorized modification could void the user’s authority to
operate this product.
•• Use only an authorized attachments / accessories approved by
LG Electronics. Otherwise, this may result in fire, electric shock,
malfunction, or product damage.
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Preparing

Separate Purchase
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•• If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the
factory, initialization of the TV may take a few minutes.
•• Image shown may differ from your TV.
•• Your TV’s OSD (On Screen Display) may differ slightly from that
shown in this manual.
•• The available menus and options may differ from the input source
or product model that you are using.
•• New features may be added to this TV in the future.
•• The device must be easily accessed to a location outlet near the
access. Some devices are not made by turning on / off button,
turning off the device and unplugging the power cord.
•• The items supplied with your product may vary depending on the
model.
•• Product specifications or contents of this manual may be changed
without prior notice due to upgrade of product functions.
•• For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should
have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an
extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB
memory stick does not fit into your TV’s USB port.
B

B
A

A

* A ≦ 10 mm

Separate purchase items can be changed or modified for quality
improvement without any notification. Contact your dealer to buy these
items. These devices only work with certain models.
The model name or design may be changed depending on the upgrade
of product functions, manufacturer’s circumstances or policies.

Magic Remote Control
MR20GA
Check whether your TV model supports Bluetooth in the Wireless
Module Specification to verify whether it can be used with the Magic
Remote.

Wall Mounting Bracket
(Depending on model)
Make sure to use screws and wall mount bracket that meet the VESA
standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in
the following table.

* B ≦ 18 mm

A
B

•• Use a certified cable with the HDMI logo attached.
•• If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display
or a connection error may occur.
•• Recommended HDMI Cable Types
-- Ultra High Speed HDMI®/™ cable (3 m or less)
Model

VESA (A x B) (mm)
Standard screw
Number of screws

43UN71*
43/50UN72*
43/50UN73*
43UN74*
50UN80*
43/50UN81*

200 x 200
M6
4
LSW240B
Wall mount bracket
MSW240
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49/55UN71*
49/55UN72*
49/55UN73*
49/55UN74*
55UN80*
55UN81*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240

75UN71*
75UN72*
70UN73*
75/82/86UN80*
75/82/86UN81*

Lifting and moving the TV
Please note the following advice to prevent the TV from being scratched
or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.
•• It is recommended to move the TV in the box or packing material
that the TV originally came in.
•• Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all
cables.
•• When holding the TV, the screen should face away from you to
avoid damage.

•• Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to
hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.
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600 x 400
M8
4
LSW640B

•• When transporting a large TV, there should be at least 2 people.
•• When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the
following illustration.
ENGLISH

60/65UN71*
65UN72*
65UN73*
Model
65UN74*
65UN80*
65UN81*
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
Standard screw
M6
Number of screws
4
Wall mount bracket OLW480B

•• When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive
vibration.
•• When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV
on its side or tilt towards the left or right.
•• Do not apply excessive pressure to cause flexing / bending of frame
chassis as it may damage screen.
•• When handling the TV, be careful not to damage the protruding
buttons.
•• Avoid touching the screen at all times, as this may result in
damage to the screen.
•• When attaching the stand to the TV set, place the screen
facing down on a cushioned table or flat surface to protect
the screen from scratches.

Mounting on the Table
1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
•• Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper
ventilation.

10 cm
10 cm
10 cm

10 cm
10 cm

(Depending on model)
2 Connect the power cord to a wall outlet.
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•• Do not apply foreign substances (oils, lubricants, etc.) to
the screw parts when assembling the product.
(Doing so may damage the product.)
•• If you install the TV on a stand, you need to take actions
to prevent the product from overturning. Otherwise, the
product may fall over, which may cause injury.
•• Do not use any unapproved items to ensure the safety and
product life span.
•• Any damage or injuries caused by using unapproved items
are not covered by the manufacturer’s warranty.
•• Make sure that the screws are inserted correctly and
fastened securely. (If they are not fastened securely
enough, the TV may tilt forward after being installed.)
Do not use too much force and over tighten the screws;
otherwise screw may be damaged and not tighten
correctly.
•• If a television is not positioned in a sufficiently stable
location, it can be potentially hazardous due to falling.
Many injuries, particularly to children, can be avoided by
taking simple precautions such as:
-- Using cabinets or stands recommended by the
manufacturer of the television.
-- Only using furniture that can safely support the
television.
-- Ensuring the television is not overhanging the edge of
the supporting furniture.
-- Not placing the television on tall furniture (for example,
cupboards or bookcases) without anchoring both the
furniture and the television to a suitable support.
-- Not standing the televisions on cloth or other materials
placed between the television and supporting furniture.
-- Educating children about the dangers of climbing on
furniture to reach the television or its controls.
•• You need to enable easy access for connecting and
disconnecting electric cables fed from the mains.
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Securing TV to the Wall

(Depending on model)
1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back
of the TV.
•• If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the
bolts first.
2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall. Match the
location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope.
Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
•• Use a platform or cabinet that is strong and large enough to
support the TV securely.
•• Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain
additional accessories from your local dealer.

Mounting to the Wall

75/86UN81*
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Attach an optional wall mount bracket at the rear of the TV carefully
and install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to
the floor. When you attach the TV to other building materials, please
contact qualified personnel. LG recommends that wall mounting be
performed by a qualified professional installer. We recommend the use
of LG’s wall mount bracket. LG’s wall mount bracket is easy to move with
cables connected. When you do not use LG’s wall mount bracket, please
use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the
wall with enough space to allow connectivity to external devices. It is
advised to connect all the cables before installing fixed wall mounts.
82UN81*

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
10 cm

(Depending on model)
•• Remove the stand before installing the TV on a wall mount
by performing the stand attachment in reverse.
•• For more information of screws and wall mount bracket,
refer to the Separate purchase.
•• If you intend to mount the product to a wall, attach VESA
standard mounting interface (optional parts) to the back
of the product. When you install the set to use the wall
mounting bracket (optional parts), fix it carefully so as
not to drop.
•• When mounting a TV on the wall, make sure not to install
the TV by hanging the power and signal cables on the
back of the TV.
•• Do not install this product on a wall if it could be exposed
to oil or oil mist. This may damage the product and cause
it to fall.

•• Do not use a sharp object when you detached the cable
cover. This could damage the cable or the cabinet. It may
also cause personal harm. (Depending on model)
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•• When installing the wall mounting bracket, it is recommended to
cover the stand hole using tape, in order to prevent the influx of
dust and insects. (Depending on model)

Satellite dish
Connect the TV to a satellite dish to a satellite socket with a satellite RF
cable (75 Ω). (Depending on model)

ENGLISH

CI module
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View the encrypted (pay) services in digital TV mode. (Depending on
model)
Stand hole

•• Check if the CI module is inserted into the PCMCIA card slot in
the right direction. If the module is not inserted properly, this can
cause damage to the TV and the PCMCIA card slot.
•• If the TV does not display any video and audio when CI+ CAM is
connected, please contact to the Terrestrial/Cable/Satellite Service
Operator.

Other connections
Connect your TV to external devices. For the best picture and audio
quality, connect the external device and the TV with the HDMI cable.
Some separate cable is not provided.
HDMI

Connections
Connect various external devices to the TV and switch input modes to
select an external device. For more information of external device’s
connection, refer to the manual provided with each device.

Antenna/Cable
Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).
•• Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
•• If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to
improve the image quality.
•• If the image quality is poor with an antenna connected, try to
realign the antenna in the correct direction.
•• An antenna cable and converter are not supplied.
•• For a location that is not supported with ULTRA HD broadcasting,
this TV cannot receive ULTRA HD broadcasts directly.

•• When connecting the HDMI cable, the product and external devices
should be turned off and unplugged.
•• Supported HDMI Audio format:
(Depending on model)
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
[Picture] [Additional Settings] [HDMI Ultra
HD Deep Colour]
(Only 82/86UN80*, 82/86UN81*)
-- On: Support 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0),
<3,4 port Only> 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Off: Support 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
(Except for 82/86UN80*, 82/86UN81*)
-- On: Support 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Off: Support 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
•• If the device connected to Input Port also supports Ultra HD Deep
Colour, your picture may be clearer. However, if the device doesn’t
support it, it may not work properly. In that case, connect the
device to a different HDMI port or change the TV’s [HDMI Ultra HD
Deep Colour] setting to off.
USB
Some USB Hubs may not work. If a USB device connected using a USB
Hub is not detected, connect it to the USB port on the TV directly.
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External Devices
Available external devices are: Blu-ray player, HD receivers, DVD players,
VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and
other external devices.

You can simply operate the TV functions, using the button.
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•• The external device connection may differ from the model.
•• Connect external devices to the TV regardless of the order of the
TV port.
•• If you record a TV program on a Blu-ray/DVD recorder or VCR, make
sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD
recorder or VCR. For more information of recording, refer to the
manual provided with the connected device.
•• Refer to the external equipment’s manual for operating
instructions.
•• If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied
with the gaming device.
•• In PC mode, there may be noise associated with the resolution,
vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change
the PC output to another resolution, change the refresh rate to
another rate or adjust the brightness and contrast on the [Picture]
menu until the picture is clear.
•• In PC mode, some resolution settings may not work properly
depending on the graphics card.
•• If ULTRA HD content is played on your PC, video or audio may
become disrupted intermittently depending on your PC’s
performance. (Depending on model)
•• When connecting via a wired LAN, it is recommended to use a CAT
7 cable. (Only when
port is provided.)

Using Button

Basic functions
Power On (Press)
Power Off 1 (Press and Hold)
Menu Control (Press 2)
Menu Selection (Press and Hold 3)
1 All running apps will close, and any recording in progress will stop.
2 You can access and adjust the menu by pressing the button when
TV is on.
3 You can use the function when you access menu control.
Adjusting the menu
When the TV is turned on, press the button one time. You can adjust
the Menu items using the button.
Turns the power off.
Changes the input source.
Adjusts the volume level.
Scrolls through the saved programmes.
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Using Remote Control
(Depending on model)
ENGLISH

The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote
control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.
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To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5
V AAA) matching the and ends to the label inside the
compartment, and close the battery cover. To remove the batteries,
perform the installation actions in reverse.
Make sure to point the remote control toward the remote control sensor
on the TV.

To use the button, press and hold for more than 1 second.
(POWER) Turns the TV on or off.
Selects Radio, TV and DTV programme.
,
(SEARCH) Check for recommended content. (Some
recommended services may not be available in some countries.)
Search for content such as TV programmes, movies and other
videos, or perform a web search by entering text in the search bar.
(Depending on model)
Recalls your preferred subtitle in digital mode.
(Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
(INPUT) Changes the input source.
Number buttons Enters numbers.
Accesses the [Quick Help].
Accesses the saved programmes list.
,
(MORE ACTIONS) Displays more remote control functions.
(Depending on model)
,
Edits QUICK ACCESS. (Depending
on model)
-- QUICK ACCESS is a feature that allows you to enter a specified app
or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.
Adjusts the volume level.
,
Audio descriptions function will be enabled. (Depending
on model)
Accesses your favourite programme list.
Shows programme guide.

1

1

1

1

(Some buttons and services may not be provided depending on models
or regions.)
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(MUTE) Mutes all sounds.
(MUTE) Accesses the [Accessibility] menu.
Scrolls through the saved programmes.
1, 1
Streaming Service buttons Connects to the Video
Streaming Service. (Depending on model)
(HOME) Accesses Home menu.
(HOME) Shows the previous history.
Returns to the previous level.
Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
Navigation buttons (up/down/left/right) Scrolls through menus
or options.
(OK) Selects menus or options and confirms your input.
(Teletext buttons) These buttons are used for
teletext.
Accesses the Quick menus. (Depending on model)
,
Starts to record and displays record menu. (Only Time
MachineReady supported model) (Depending on model)
(Control buttons) Controls media contents.
, , ,
These access special functions in some menus.

Using Magic Remote Control
(Depending on model)

To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA)
matching the and ends to the label inside the compartment,
and close the battery cover. Be sure to point the magic remote toward
the remote control sensor on the TV. To remove the batteries, perform
the installation actions in reverse.

1

1
1

1
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When the message [Magic Remote battery is low. Please change the
battery.] is displayed, replace the battery.

(POWER) Turns the TV on or off.
(STB POWER) You can turn your set-top box on or off by adding
the set-top box to the universal remote control for your TV.
Number buttons Enters numbers.
Accesses the [Quick Help].
(DASH) Inserts a between numbers such as 2-1 and 2-2.
Accesses the saved programmes list.
(MORE ACTIONS) Displays more remote control functions.
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The descriptions in this manual are based on the buttons on the remote
control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.

To use the button, press and hold for more than 1 second.

Edits QUICK ACCESS.
-- QUICK ACCESS is a feature that allows you to enter a specified app
or Live TV directly by pressing and holding the number buttons.
Audio descriptions function will be enabled.
Adjusts the volume level.
(MUTE) Mutes all sounds.
(MUTE) Accesses the [Accessibility] menu.
Scrolls through the saved programmes.
(Voice recognition) Network connection is required to use the
voice recognition function.
Check for recommended content. (Some recommended services may
not be available in some countries.)
(Voice recognition) Speak while pressing and holding the
button to use the voice recognition feature.
(HOME) Accesses the Home menu.
** (HOME) Shows the previous history.
(Q. Settings) Accesses the Quick Settings.
(Q. Settings) Displays the [All Settings] menu.
Wheel (OK) Press the center of the button to select a menu.
You can change programmes by using the button.
(up/down/left/right) Press the up, down, left or right
button to scroll the menu. If you press
buttons while the
pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic
Remote will operate like a general remote control. To display the
pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.
(BACK) Returns to the previous level.
(BACK) Clears on-screen displays and returns to last input
viewing.
Shows programme guide.
1 Streaming Service buttons Connects to the Video Streaming
Service.

(Some buttons and services may not be provided depending on models
or regions.)
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Shows the previous history.
(INPUT) Changes the input source.
(INPUT) Accesses the [Home Dashboard].
Displays the set-top box Home menu. (When you are not
watching via a set-top box: the display changes to the set-top box
screen.)
,
,
,
These access special functions in some menus.
Runs the record function.
, (Control buttons) Controls media contents.

Registering Magic Remote Control
How to register the Magic Remote Control
To use the Magic Remote, first pair it with your TV.
1 Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on.
2 Point the Magic Remote at your TV and press the Wheel (OK) on
the remote control.
* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning
the TV off and back on.
How to deregister the Magic Remote Control
Press the (BACK) and (HOME) buttons at the same time, for
five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.
* Pressing and holding the
ter Magic Remote at once.

button will let you cancel and re-regis-

•• Do not mix new batteries with old batteries. This may
cause the batteries to overheat and leak.
•• Failure to match the correct polarities of the battery
may cause the battery to burst or leak, resulting in fire,
personal injury, or ambient pollution.
•• This apparatus uses batteries. In your community there
might be regulations that require you to dispose of these
batteries properly due to environmental considerations.
Please contact your local authorities for disposal or
recycling information.
•• Batteries inside or inside the product shall not be exposed
to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
•• In Analogue TV and some countries, some remote control
buttons may not work.
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User Guide
For more information about this TV, read the USER GUIDE embedded in
the product.
•• To open the USER GUIDE

[Support]

[User Guide]

Troubleshooting
Cannot control the TV with the remote control.

•• Check the power control settings. The power supply may be
interrupted.
•• Check if the auto-off function is activated on the settings related
time.
•• If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off
automatically after 15 minutes of inactivity.
When connecting to the PC (HDMI), no signal is detected.
•• Turn the TV off/on using the remote control.
•• Reconnect the HDMI cable.
•• Restart the PC with the TV on.
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•• Check if the product is turned on.
•• Check if the power cord is connected to a wall outlet.
•• Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other
products.
The TV turns off suddenly.

•• “Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or
turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due
to temperature and humidity. This noise is common for products
where thermal deformation is required.
•• Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is
generated from a high-speed switching circuit, which supplies a
large amount of current to operate a product. It varies depending
on the product. This generated sound does not affect the
performance and reliability of the product.
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•• Check the remote control sensor on the product and try again.
•• Check if there is any obstacle between the product and the remote
control.
•• Check if the batteries are still working and properly installed (
to , to ).
No image display and no sound is produced.

Generated Sound

•• When cleaning the product, be careful not to allow any
liquid or foreign objects to enter the gap between the
upper, left or right side of the panel and the guide panel.
(Depending on model)

•• Make sure to wring any excess water or cleaner from the
cloth.
•• Do not spray water or cleaner directly onto the TV screen.
•• Make sure to spray just enough of water or cleaner onto a
dry cloth to wipe the screen.

Abnormal Display
•• If the product feels cold to the touch, there may be a small “flicker”
when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with
product.
•• This panel is an advanced product that contains millions of pixels.
You may see tiny black dots and/or brightly coloured dots (red, blue
or green) at a size of 1 ppm on the panel. This does not indicate a
malfunction and does not affect the performance and reliability of
the product. This phenomenon also occurs in third-party products
and is not subject to exchange or refund.
•• You may find different brightness and colour of the panel
depending on your viewing position(left/right/top/down).
This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel.
It is not related with the product performance, and it is not
malfunction.
•• Displaying a still image for a prolonged period of time may cause
image sticking. Avoid displaying a fixed image on the TV screen for
a long period of time.
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Specifications
(Depending on country)
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Broadcasting Specifications
Analogue TV

Television system

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

PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M

Programme coverage

VHF, UHF
C-Band2, Ku-Band2

VHF, UHF, CATV
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Digital TV

Maximum number of storable
programmes

DVB-T/T2 & Analogue TV: 3,000
DVB-S/S2: 6,000

External antenna impedance

75 Ω

CI Module3 (W x H x D)

100.0mm x 55.0mm x 5.0mm

1 Only DVB-T2 support models. (Despite DVB-T2 model, DVB-T/T2 function does not apply in Philippines.)
2 Only DVB-T2/C/S2 support models.
3 Depending on model.
(Only 82/86UN80*, 82/86UN81*)
Wireless module (LGSBWAC92) specifications
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frequency Range
2,400 to 2,483.5 MHz

Output Power (Max.)
18 dBm

5,150 to 5,725 MHz

18 dBm

5,725 to 5,850 MHz

12 dBm
Bluetooth

Frequency Range
Output Power (Max.)
2,400 to 2,483.5 MHz
8 dBm
As band channels can vary per country, the user cannot change or adjust the operating frequency. This product is configured for the regional
frequency table.
For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.
* IEEE 802.11ac is not available in all countries.
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(Except for 82/86UN80*, 82/86UN81*)
Wireless module (LGSBWAC02) specifications
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Output Power (Max.)
17 dBm
19 dBm

5,725 to 5,850 MHz

10.5 dBm

_Index

5,150 to 5,725 MHz

ENGLISH

Frequency Range
2,400 to 2,483.5 MHz

Bluetooth
Frequency Range
Output Power (Max.)
2400 to 2483.5 MHz
8.5 dBm
As band channels can vary per country, the user cannot change or adjust the operating frequency. This product is configured for the regional
frequency table.
For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.
* IEEE 802.11ac is not available in all countries.

Environment condition
Operating Temperature

0 °C to 40 °C

Operating Humidity

Less than 80 %

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C

Storage Humidity

Less than 85 %

•• The energy information provided with the product is indicated in accordance with the regulations of each country. (Depending on Country)
-- The Energy consumption is measured in accordance with IEC 62087.
•• Actual Energy consumption may vary depending on factors such as the type of video content being played and TV settings.
•• For information of the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Depending on Country)
-- The typical power consumption is measured in accordance with IEC 62087 or each country’s energy regulations.
* On some models, the label is inside the external device connection terminal cover.
* Depending on the model or country, the typical power consumption may not be on label.
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Open Source Software
Notice Information
ENGLISH
_Index

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source
licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.
lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after our last shipment of
this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Licenses

Regulatory
WARNING!
Never place a television set in an unstable location. A television set may
fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly
to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
•• Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the
television set.
•• Only using furniture that can safely support the television set.
•• Ensuring the television set is not overhanging the edge of the
supporting furniture.
•• Not placing the television set on tall furniture (for example,
cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and
the television set to a suitable support.
•• Not placing the television set on cloth or other materials that may
be located between the television set and supporting furniture.
•• Educating children about the dangers of climbing on furniture to
reach the television set or its controls.
If your existing television set is being retained and relocated, the same
considerations as above should be applied.

Symbols
Refers to alternating current(AC).
Refers to direct current(DC).
(Magic Remote supported models only)

Refers to class II equipment.
Refers to stand-by.
Refer to “ON” (power).
Refers to dangerous voltage.
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The model and serial number of the product are located
on the back and on one side of the product. Record them
below in case you ever need service.
Model
Serial No.

ﺗﺟﺩ ﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺭﻗﻣﻪ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻧﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩ ﺟﻭﺍﻧﺑﻪ.
ﺩﻭﻧﻬﻣﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺗﺟﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺧﺩﻣﺔ.
ّ
ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ
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ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

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

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ،ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻛﻝ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ
ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﺧﻼء 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 ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ .opensource@lge.com
ﺳﺎﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺑﻌﺩ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ٍ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ .ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻳﺗﻠﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ﺗﺣﺫﻳﺭ!
ﻻ ﺗﺿﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﺑﺩًﺍ .ﻗﺩ ﺗﻘﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻣﺳﺑﺑﺔ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ .ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻧﺏ ﺣﺩﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ،
ﺻﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻣﺛﻝ:
ﺧﺻﻭ ً
• ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺃﻭ ﺣﻭﺍﻣﻝ ﺗﻭﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﺗﻠﻔﺎﺯ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺣﻣﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻓﻘﻁ.
• ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻟﺣﺎﻓﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ﻟﻬﺎ.
• ﻋﺩﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻊ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﺃﻭ ﺧﺯﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﺗﺏ( ﺩﻭﻥ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ
ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺏ.
• ﻋﺩﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺎﺵ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﺗﻭﺟﺩ ﺑﻳﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
• ﺗﺛﻘﻳﻑ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺣﻭﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﺳﻠﻖ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺿﺑﻁﻪ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ،ﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻖ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻧﻔﺳﻬﺎ.

ﺍﻟﺭﻣﻭﺯ
ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺩﺩ ).(AC
ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ).(DC
ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻔﺋﺔ .II
)ﺍﻟﻁﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﻓﻘﻁ(

ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ.
ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ "ﺗﺷﻐﻳﻝ" )ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ(.
ﻳﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﻟﺗﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﻳﺭﺓ.
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)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء *(82/86UN81* ،82/86UN80
ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ )(LGSBWAC02
ﺷﺑﻛﺔ  LANﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ )(IEEE 802.11a/b/g/n/ac
ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺭﺍﺝ )ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ(
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ
 17ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 2483.5 ~ 2400ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ
 19ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

 5725 ~ 5150ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ

 10.5ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

 5850 ~ 5725ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ
ﺗﻘﻧﻳﺔ Bluetooth

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺭﺍﺝ )ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ(
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ
 8.5ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 2483.5 ~ 2400ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ
ﻷﻧﻪ ﻳُﻣﻛﻥ ﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﻥ ﺗﺗﻐﻳّﺭ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﻼ ﻳُﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﺭﺩﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ .ﺗﻡ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.
ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﻳﺟﺏ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  20ﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺟﺳﻡ.
* ﻻ ﺗﺗﻭﻓّﺭ  IEEE 802.11acﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ.
ﻅﺭﻭﻑ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

ﻣﻥ  0ﺇﻟﻰ  40ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺭﻁﻭﺑﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ % 80

ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ

ﻣﻥ  20-ﺇﻟﻰ  60ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ

ﺃﻗﻝ ﻣﻥ % 85

• ﺗُﺣﺩﱠﺩ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﱠﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺑﻠﺩ) .ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻠﺩ(
 ﻳُﻘﺎﺱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ).(IEC 62087• ﻗﺩ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻣﺛﻝ ﻧﻭﻉ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺽ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
• ﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻣﻠﺻﻖ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ) .ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻠﺩ(
 ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟ ُﻣﻌﺗﺎﺩ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ  IEC 62087ﺃﻭ ﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺑﻠﺩ.* ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟ ُ
ﻁﺭﺯ ،ﻳﻭﺟﺩ ﺍﻟﻣﻠﺻﻖ ﺩﺍﺧﻝ ﻏﻁﺎء ﻁﺭﻑ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ.
* ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻠﺩ ،ﻗﺩ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟ ُﻣﻌﺗﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻠﺻﻖ.
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ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ
)ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺑﻠﺩ(
ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺑﺙ

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ

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

ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ

VHF, UHF
C-Band2, Ku-Band2

VHF, UHF, CATV

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺗﻠﻔﺎﺯ ﺭﻗﻣﻲ

ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺗﻧﺎﻅﺭﻱ
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M

ﺃﻗﺻﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺧﺯﻳﻥ

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

ﻣﻌﺎﻭﻗﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ

 75ﺃﻭﻡ

3
ﺣﺟﻡ ﻭﺣﺩﺓ CI
)ﺍﻟﻌﺭﺽ  xﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ  xﺍﻟﻌﻣﻖ(

 100.0ﻣﻡ  55.0 xﻣﻡ  5.0 xﻣﻡ

 1ﺍﻟﻁﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ  DVB-T2ﻓﻘﻁ) .ﺭﻏﻡ ﺃﻥّ ﻣﻳﺯﺓ  DVB-T/T2ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺯ  DVB-T2ﻻ ﺗﻧﻁﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺑﻳﻥ(.
 2ﺍﻟﻁﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ  DVB-T2/C/S2ﻓﻘﻁ.
 3ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ.
)ﻓﻘﻁ *(82/86UN81* ،82/86UN80
ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ )(LGSBWAC92
ﺷﺑﻛﺔ  LANﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ )(IEEE 802.11a/b/g/n/ac
ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺭﺍﺝ )ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ(
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ
 18ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ
 2483.5 ~ 2400ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ
 18ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

 5725 ~ 5150ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ

 12ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

 5850 ~ 5725ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ
ﺗﻘﻧﻳﺔ Bluetooth
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ
 2483.5 ~ 2400ﻣﻳﺟﺎﻫﺭﺗﺯ

ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﺧﺭﺍﺝ )ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ(
 8ﺩﻳﺳﻳﺑﻝ ﻣﻠﻠﻲ ﻭﺍﻁ

ﻷﻧﻪ ﻳُﻣﻛﻥ ﻟﻘﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺃﻥ ﺗﺗﻐﻳّﺭ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﻼ ﻳُﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﺭﺩﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ .ﺗﻡ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻲ.
ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ،ﻳﺟﺏ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ  20ﺳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺟﺳﻡ.
* ﻻ ﺗﺗﻭﻓّﺭ  IEEE 802.11acﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ.
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ﻳﺗﻌﺫﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.
• ﺍﻓﺣﺹ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻣﺟﺩﺩًﺍ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﻖ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺯﺍﻝ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺛﺑّﺗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺻﺣﻳﺢ ) ﺇﻟﻰ  ،ﺇﻟﻰ (.
ﻻ ﺗُﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﺻﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻳﺻﺩﺭ ﺃﻱ ﺻﻭﺕ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻳﻌﻣﻝ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﺗﺻﻼً ﺑﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﺻﻳﻝ
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻓﺟﺄﺓ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻗﺩ ﻳُﻘﻁﻊ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﻁﺎﻗﺔ.
• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺗﻧﺷﻳﻁ ﺧﺎﺻﻳﺔ ﺍﻟﻐﻠﻖ ﺍﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻭﻗﺕ.
• ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ،ﺳﻳﺗﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﺑﻌﺩ ﻣﺭﻭﺭ  15ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ.
ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ) ،(HDMIﻻ ﻳُﻛﺷَﻑ ﻋﻥ ﺃﻱ
ﺇﺷﺎﺭﺓ.
• ﺷﻐِّﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.
• ﺃﻋﺩ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻛﺎﺑﻝ .HDMI
• ﺃﻋﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻊ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.

• ﺻﻭﺕ "ﺗﻛﺳﻳﺭ" :ﻳﻌﻭﺩ ﺳﺑﺏ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻧﺩ ﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ
ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻘﻠّﺹ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﻱ ﻟﻠﺑﻼﺳﺗﻳﻙ ﺑﻔﻌﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺑﻔﻌﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ.
• 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 .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺍﻟﻣﻭﻟﺩ ﻻ
ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺩﻗﺗﻪ.
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ

ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ

• ﻋﻧﺩ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺩﺧﻭﻝ ﺃﻱ
ﺳﺎﺋﻝ ﺃﻭ ﺃﺟﺳﺎﻡ ﻏﺭﻳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺗﺣﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺯء
ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﻣﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﺳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ.
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(

• ﺗﺄ ّﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﻣﺎء ﺃﻭ ﻣﻧﻅﻑ ﺯﺍﺋﺩ ﻣﻥ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ.
• ﻻ ﺗﺭﺵ ﺍﻟﻣﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻑ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ً ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
• ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺵ ﻗﺩﺭ ﻛﺎﻑٍ ﻓﺣﺳﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﻅﻑ
ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻟﻘﻣﺎﺵ ﺍﻟﺟﺎﻓﺔ ﻟﻣﺳﺢ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.

ﻋﺭﺽ ﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﻌﻲ
•
•

•

•

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﻣﺱ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﺭﺩًﺍ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻧﺷﺄ "ﻭﻣﺿﺔ" ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻋﻧﺩ
ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ .ﻳُﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻁﺑﻳﻌﻳًﺎ ،ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺧﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﺗُﻌ ﱡﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ ﻣﻧﺗﺟًﺎ ﻣﺗﻘﺩ ًﻣﺎ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻼﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﻭﺣﺩﺍﺕ
ﻁﺎ ﺳﻭﺩﺍء ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭ/ﺃﻭ ﻧﻘﺎ ً
ﺍﻟﺑﻛﺳﻝ .ﻗﺩ ﺗﺭﻯ ﻧﻘﺎ ً
ﻁﺎ ﻣﻠﻭﻧﺔ ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ
ﺯﺍﻫﻳﺔ )ﺃﺣﻣﺭ ﺃﻭ ﺃﺯﺭﻕ ﺃﻭ ﺃﺧﺿﺭ( ﻋﻠﻰ ﺣﺟﻡ ﺟﺯء ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻠﻳﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ .ﻻ ﻳﺷﻳﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻝ ﻭﻻ ﻳﺅﺛﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺩﻗﺗﻪ .ﺗﺣﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻳﺿًﺎ ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻭﻻ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ.
ﻗﺩ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ ﻭﺑﺭﻳﻘﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﻅﺭ ﻣﻧﻪ
)ﻳﺳﺎﺭ/ﻳﻣﻳﻥ/ﺃﻋﻠﻰ/ﺃﺳﻔﻝ(.
ﺗﺣﺩﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ .ﻻ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ،
ﻭﻻ ﺗُﻌ ﱡﺩ ﺧﻠﻼً.
ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻋﺭﺽ ﺻﻭﺭﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺻﺎﻕ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ.
ﺗﺟﻧﺏ ﻋﺭﺽ ﺻﻭﺭﺓ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻟﻣﺩﺓ ﻁﻭﻳﻠﺔ.
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ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
)ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ( ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
)ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ( ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ]ﻟﻭﺣﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ[.
ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻙ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ) .ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻙ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ :ﺗﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺎﺷﺔ
ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻙ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ(.
ﺗﺗﻳﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ
,
,
,
ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.
ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ.
) ,ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ( ﻟﻠﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ.

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ Magic
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ Magic
ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  ،Magicﻗﻡ ً
ﺃﻭﻻ ﺑﺈﻗﺭﺍﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺎﺯﻙ.
 1ﺿﻊ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﻭﻗﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
 2ﻭﺟّﻪ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﺇﻟﻰ ﺗﻠﻔﺎﺯﻙ ﻭﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺟﻠﺔ )ﻣﻭﺍﻓﻖ( ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.
* ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺷﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  ،Magicﺣﺎﻭﻝ
ﻣﺭﺓ ً ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻌﺩ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻣﺭﺓ ً ﺃﺧﺭﻯ.
ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ Magic
)ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ( ﻭ )ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ( ﻓﻲ ﻧﻔﺱ
ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ
ﺛﻭﺍﻥ ،ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻗﺗﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﻣﻊ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻟﻣﺩﺓ 5
ِ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
ً
ﻣﻁﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ
* ﺳﻭﻑ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺍﻟﺿﻐﻁ
ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ
ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻧﻔﺳﻪ.
•

•

•

•

•
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ﻻ ﺗﺧﻠﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ.
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺣﺩﻭﺙ
ﺗﺳﺭﺏ ﺑﻬﺎ.
ﻗﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﻁﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ
ﺗﺳﺭﺏ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ
ﺑﺣﺩﻭﺙ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﺃﻭ ّ
ﺗﻠﻭﺙ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ.
ﺣﺩﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﺩﻳﺔ ﺃﻭ ّ
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻙ ﺗُﻠﺯﻣﻙ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ .ﻳُﺭﺟﻰ
ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺩﻭﻳﺭﻫﺎ.
ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺩﺍﺧﻝ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺇﻟﻰ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺯﺍﺋﺩﺓ ﻣﺛﻝ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻧﻳﺭﺍﻥ ﺃﻭ
ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻙ.
ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺗﻧﺎﻅﺭﻱ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ،ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.

ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ
ﻟﻣﺯﻳ ٍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﻗﺭﺃ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟ ُﻣﺭﻓﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
• ﻟﻔﺗﺢ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ

]ﺍﻟﺩﻋﻡ[

]ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ[

)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ .ﻳُﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍ ًﻣﺎ
ﺻﺣﻳﺣًﺎ.
ﻋﻧﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ]ﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ) Magic Remoteﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻋﻥ ﺑُﻌﺩ
ﺍﻟﺳﺣﺭﻳﺔ( ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ .ﻳﺭﺟﻰ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ،[.ﻗﻡ ﺑﺗﺑﺩﻳﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ.
ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺍﻓﺗﺢ ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ
) 1.5ﻓﻭﻟﺕ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ  (AAﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﺎﺑﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ
ﻭ ﻣﻊ
ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺩﺍﺧﻝ ﺣﺟﺭﺓ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺃﻏﻠﻖ ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ.
ﺗﺄ ّﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ .ﻟﻧﺯﻉ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻧﻔِّﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻌﻛﻭﺳﺔ.
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1

1

1

)ﻗﺩ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ(

)ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ( ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.
) (STB POWERﻳُﻣﻛﻥ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻙ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻓﻙ ﺍﻟﺗﺷﻔﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ]ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ[.
)ﺷﺭﻁﺔ( ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﺛﻝ  1-2ﻭ.2-2
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
)ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ( ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ Magic

ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻣﻁﻭﻻً ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ  1ﺛﺎﻧﻳﺔ.

ﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.
 ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻫﻭ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﺑﻳﻖﻣﻌﻳﻥ ﺃﻭ ﺑﺙ ﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷﺭ ،ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺿﻐﻁ
ً
ﻣﻁﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ.
ﻟﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
)ﻛﺗﻡ ﺍﻟﺻﻭﺕ( ﻟﻛﺗﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ.
)ﻛﺗﻡ ﺍﻟﺻﻭﺕ( ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ]ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ[.
ﻟﻠﺗﻣﺭﻳﺭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
)ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺕ( ﻳﻠﺯﻡ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﻅﻳﻔﺔ
ّ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
ّ
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ) .ﻗﺩ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ(.
)ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺕ( ﺗﺣﺩّﺙ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ
ّ
ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻳﺯﺓ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
)ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ( ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
** )ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ( ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
)ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ( ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ.
)ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ( ﺗﻌﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ]ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ[.
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻗﺎﺋﻣﺔ.
ﺍﻟﻌﺟﻠﺔ )ﻣﻭﺍﻓﻖ( ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺯﺭ
ﻳُﻣﻛﻧﻙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺯﺭ .
)ﺃﻋﻠﻰ/ﺃﺳﻔﻝ/ﻳﺳﺎﺭ/ﻳﻣﻳﻥ( ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ
ﺃﺳﻔﻝ ﺃﻭ ﻳﺳﺎﺭ ﺃﻭ ﻳﻣﻳﻥ ﻟﺗﻣﺭﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ .ﺇﺫﺍ ﻗﻣﺕ ﺑﺎﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ،ﻓﺳﻭﻑ ﻳﺧﺗﻔﻲ
ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺳﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﻛﺭﻳﻣﻭﺕ
ﻋﺎﺩﻱ .ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻣﺭﺓ ً ﺃُﺧﺭﻯ ،ﻗﻡ ﺑﺗﺣﺭﻳﻙ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ
ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ  Magicﺇﻟﻰ ﺍﻟﻳﺳﺎﺭ ﻭﺍﻟﻳﻣﻳﻥ.
)ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ( ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
)ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ( ﻟﻣﺳﺢ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
ﻟﻌﺭﺽ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ.
 1ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺑﺙ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺑﺙ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ.

11

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ

ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻣﻁﻭﻻً ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ  1ﺛﺎﻧﻳﺔ.

)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ .ﻳُﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍ ًﻣﺎ
ﺻﺣﻳﺣًﺎ.

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﻻﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﺍﻓﺗﺢ ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ
) 1.5ﻓﻭﻟﺕ ﻣﻥ ﻧﻭﻉ  (AAAﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﺎﺑﻖ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ
ﻭ ﻣﻊ
ﺍﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺩﺍﺧﻝ ﺣﺟﺭﺓ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺃﻏﻠﻖ ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ .ﻟﻧﺯﻉ
ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ،ﻧﻔِّﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻌﻛﻭﺳﺔ.
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.

1

1

)ﻗﺩ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ(

10

ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﺛﻝ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍء ﺑﺣﺙ ﻋﺑﺭ ﺍﻹﻧﺗﺭﻧﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻧﺹ ﻓﻲ ﺷﺭﻳﻁ
ﺍﻟﺑﺣﺙ) .ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
ﻻﺳﺗﺩﻋﺎء ﺗﺭﺟﻣﺗﻙ ﺍﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ.
)ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ( ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ.
)ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ( ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ]ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ[.
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
)ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ( ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ.
،
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
،
ﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ.
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
 ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻫﻭ ﻣﻳﺯﺓ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻙ ﺑﺎﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻁﺑﻳﻖﻣﻌﻳﻥ ﺃﻭ ﺑﺙ ﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷﺭ ،ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺿﻐﻁ
ً
ﻣﻁﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.
ﻟﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ) .ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
،
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﺩﻳﻙ.
ﻟﻌﺭﺽ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ.

1

1

)ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ( ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺭﺍﺩﻳﻭ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺑﺭﺍﻣﺞ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﺳﻁﺢ
ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ.
،
)ﺍﻟﺑﺣﺙ( ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻪ) .ﻗﺩ ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ(.

)ﻛﺗﻡ ﺍﻟﺻﻭﺕ( ﻟﻛﺗﻡ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ.
)ﻛﺗﻡ ﺍﻟﺻﻭﺕ( ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ]ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ[.
ﻟﻠﺗﻣﺭﻳﺭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
 1ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺑﺙ ﻟﻼﺗﺻﺎﻝ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺑﺙ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭﻫﺎﺕ.
،1
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
)ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ( ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ.
)ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ( ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺳﺟﻝ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
ﻟﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ.
ﻟﻣﺳﺢ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ )ﻟﻸﻋﻠﻰ/ﻟﻸﺳﻔﻝ/ﻟﻠﻳﺳﺎﺭ/ﻟﻠﻳﻣﻳﻥ( ﻟﻠﺗﻣﺭﻳﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺃﻭ
ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ.
)ﻣﻭﺍﻓﻖ( ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺄﻛﻳﺩ ﺇﺩﺧﺎﻟﻙ.
)ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ( ﺗُﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ
ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.
ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ) .ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
 ,ﻟﺑﺩء ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻭﻋﺭﺽ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻼﺕ) .ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺩﻋﻡ  Time MachineReadyﻓﻘﻁ( )ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
)ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ( ﻟﻠﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻁ.
 , , ,ﺗﺗﻳﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ
ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ.

ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻫﻲ :ﻣﺷﻐّﻼﺕ  ،Blu-rayﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻗﺔ ،ﻭﻣﺷﻐّﻼﺕ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ) ،(DVDﻭﺃﺟﻬﺯﺓ
 ،VCRﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ،ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺗﺧﺯﻳﻥ  ،USBﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ
ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ،ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ،ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ﻗﺩ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ.
ﺻﻝ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺫ
ﻭ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
ﺇﺫﺍ ﺳﺟﻠﺕَ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺟّﻝ /Blu-rayﺃﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ
ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ) (DVDﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ  ،VCRﻓﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻛﺎﺑﻝ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﺑﺭ ﻣﺳﺟّﻝ ﺃﻗﺭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ
) (DVDﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ  .VCRﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺗﺻﻝ.
ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
ﺇﺫﺍ ﻭﺻّﻠﺕَ ﺟﻬﺎﺯ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﻓﺎﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻛﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ.
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 ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻌﺽ ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﺻﺣﻳﺢ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺳﻭﻣﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻣﺣﺗﻭﻯ  ULTRA HDﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻙ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﻣﺷﻭﺷًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ
ﻣﺗﻘﻁﻌﺔ ﺣﺳﺏ ﺃﺩﺍء ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻟﺩﻳﻙ) .ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻋﺑﺭ ﺷﺑﻛﺔ  LANﺳﻠﻛﻳﺔ ،ﻳﻭﺻﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﺑﻝ
) .CAT 7ﻋﻧﺩ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻣﻧﻔﺫ
ﻓﻘﻁ(.

ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭ.

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭ

ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ )ﺿﻐﻁ(
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ) 1ﺿﻐﻁ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ(
ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )ﺿﻐﻁ (2
ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ )ﺿﻐﻁ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ(3
 1ﺳﻭﻑ ﺗُﻐﻠﻖ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻭﻗّﻑ ﺃﻱ ﺗﺳﺟﻳﻝ
ﺟﺎﺭ.
ٍ
 2ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﺿﺑﻁﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻗﻳﺩ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
 3ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﺻﺭ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻧﺩ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ
ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭ.

ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺿﺑﻁ

ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
ﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ.
ﻟﺿﺑﻁ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺕ.
ﻟﻠﺗﻣﺭﻳﺭ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
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• ﻋﻧﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ،ﻳﻭﺻﻰ ﺑﺗﻐﻁﻳﺔ ﻓﺗﺣﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺷﺭﻳﻁ ﻻﺻﻖ ،ﻟﻣﻧﻊ ﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﺣﺷﺭﺍﺕ.
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(

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

ﻭﺣﺩﺓ CI
ﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺷﻔﺭﺓ )ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ( ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺭﻗﻣﻲ.
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﻓﺗﺣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ

• ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺣﺩﺓ  CIﻓﻲ ﻓﺗﺣﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ  PCMCIAﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ .ﻓﻘﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ
ﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ﻭﺑﻔﺗﺣﺔ ﺑﻁﺎﻗﺔ .PCMCIA
• ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻌﺭﺽ ﺃﻱ ﻣﻠﻑ ﻓﻳﺩﻳﻭ ﺃﻭ ﺻﻭﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ
 CI+ CAMﻣﺗﺻﻝ ،ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑ ُﻣﺷﻐﻝ ﺧﺩﻣﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺑﺙ
ﺍﻷﺭﺿﻲ/ﺍﻟﻛﺑﻝ/ﺍﻟﻘﻣﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.

ﻭﺻﻼﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺻﻝ ﺗﻠﻔﺎﺯﻙ ﺑﺄﺟﻬﺯﺓ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﻟﻠﺻﻭﺭ
ﻭ ّ
ﺻﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻛﺎﺑﻝ .HDMI
ﻭﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺻﻭﺗﻳﺔ ،ﻭ ّ
ﻻ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
HDMI

ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻼﺕ
ﺻﻝ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺑﺩّﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ
ﻭ ّ
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺟﻬﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻲ .ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺟﻬﺎﺯ.

ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ/ﺍﻟﻛﺎﺑﻝ
ﺻﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻣﻘﺑﺱ ﻫﻭﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻛﺎﺑﻝ ﺗﺭﺩﺩ ﺭﺍﺩﻳﻭﻱ
ﻭ ّ
)ﺑﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ  75ﺃﻭﻡ(.
•
•
•
•
•

ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﺟﺯﺉ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﺗﻠﻔﺎﺯ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺭﺩﻳﺋﺔ ،ﻓﺛ ِﺑّﺕ ﻣﻛﺑﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ
ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺭﺩﻳﺋﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﻭﺍﺋﻲ ﻣﺗﺻﻝ ،ﻓﺣﺎﻭﻝ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ.
ﻭﻣﺣﻭﻝ.
ﻻ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻛﺎﺑﻝ ﻫﻭﺍﺋﻲ
ّ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﻋﻭﻡ ﻣﻥ ﺑﺙ ،ULTRA HD
ﻓﻼ ﻳُﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺑﺙ  ULTRA HDﻣﺑﺎﺷﺭﺓً.

• ﻋﻧﺩ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻛﺑﻝ  ،HDMIﻳﺟﺏ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻭﻓﺻﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
• ﺗﻧﺳﻳﻖ ﺻﻭﺕ  HDMIﺍﻟﻣﺩﻋﻭﻡ:
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
 48) True HDﻛﻳﻠﻭﻫﺭﺗﺯ(،
 32) Dolby Digital Plus / Dolby Digitalﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ /
 44.1ﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ  48 /ﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ(،
 32) PCMﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ  44.1 /ﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ  48 /ﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ /
 96ﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ  192 /ﻛﻳﻠﻭ ﻫﺭﺗﺯ(
•
]ﺻﻭﺭﺓ[ ]ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ[
][HDMI ULTRA HD Deep Colour
)ﻓﻘﻁ *(82/86UN81* ،82/86UN80
 ﺗﺷﻐﻳﻝ :ﻳﺩﻋﻡ  60/50 @ 4Kﻫﺭﺗﺯ )،2:2:4 ،4:4:4،(0:2:4
>ﺍﻟﻣﻧﻔﺫ  3ﻭ 4ﻓﻘﻁ<  120/100 @ 4Kﻫﺭﺗﺯ )،4:4:4
(0:2:4 ،2:2:4
 ﺇﻳﻘﺎﻑ :ﻳﺩﻋﻡ  60/50 @ 4Kﻫﺭﺗﺯ )(0:2:4)ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء *(82/86UN81* ،82/86UN80
 ﺗﺷﻐﻳﻝ :ﻳﺩﻋﻡ  60/50 @ 4Kﻫﺭﺗﺯ )،2:2:4 ،4:4:4(0:2:4
 ﺇﻳﻘﺎﻑ :ﻳﺩﻋﻡ  60/50 @ 4Kﻫﺭﺗﺯ )(0:2:4• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﻣﻧﻔﺫ ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ ﻳﺩﻋﻡ
 ULTRA HD Deep Colourﺃﻳﺿًﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺗُﺻﺑﺢ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
ﻟﺩﻳﻙ ﺃﻭﺿﺢ .ﻭﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺩﻋﻣﻪ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻘﺩ ﻻ ﻳﻌﻣﻝ ﺟﻳﺩًﺍ .ﻓﻲ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻣﻧﻔﺫ  HDMIﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻭ ﻗﻡ ﺑﺗﻐﻳﻳﺭ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ] [HDMI ULTRA HD Deep Colourﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ.
USB
ﻗﺩ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﻌﺽ ﻣﻭﺯﻋﺎﺕ  .USBﺇﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺟﻬﺎﺯ USB
ﺍﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻭﺯﻉ  ،USBﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺑﻣﻧﻔﺫ  USBﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓً.
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ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ
ﺛ ِﺑّﺕ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻭﺛ ِﺑّﺕ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻁ ﺻﻠﺏ
ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺿﻳﺔ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗُﺛﺑّﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﻧﺎء
ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻔﻧﻲ ﻣﺅﻫﻝ .ﺗُﻭﺻﻲ  LGﺑﺄﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﻓﻧﻲ
ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﺣﺗﺭﻑ ﻣﺅﻫﻝ ﺑﺎﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ .ﻧُﻭﺻﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻭﺱ
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻥ  .LGﻳﺳﻬﻝ ﻧﻘﻝ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻥ
 LGﻣﻊ ﺍﻟﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﺻﻠﺔ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻥ  ،LGﻳُﺭﺟﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺁﻣﻧًﺎ ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﺗﺗﻳﺢ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ .ﻳُﻧﺻﺢ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻛﺎﺑﻼﺕ ﻗﺑﻝ
ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟ ُﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ.

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

*75/86UN81

*82UN81

 10ﺳﻡ

 10ﺳﻡ

 10ﺳﻡ

 10ﺳﻡ
 10ﺳﻡ

)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
•

•
•

•

•

ﺃﺯﻝ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ﻗﺑﻝ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺟﻌﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ ﺑﺎﻟﺣﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻛﺱ.
ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻭﺣﺎﻣﻝ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ،ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺳﻡ "ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻝ".
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻧﻭﻱ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻁ ،ﻓﺛ ِﺑّﺕ ﻭﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ) VESAﺃﺟﺯﺍء ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ( ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ .ﻋﻧﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ )ﺃﺟﺯﺍء ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻳﺔ( ،ﺛ ِﺑّﺗﻪ ﺟﻳﺩًﺍ
ﺣﺗﻰ ﻻ ﻳﺳﻘﻁ.
ﻋﻧﺩ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺭﻛﻳﺏ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ُﻣﻌﻠّﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
ﻻ ﺗﺛﺑّﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ
ﺿﺭﺭﺍ
ﺗﻌﺭﺿﻪ ﻟﻠﺯﻳﺕ ﺃﻭ ﺭﺫﺍﺫ ﺍﻟﺯﻳﺕ .ﻓﻘﺩ ﻳﻠﺣﻖ ﻫﺫﺍ
ّ
ً
ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﻳﺳﺑﺏ ﺳﻘﻭﻁﻪ.

• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﺎﺩﺓ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻔﺻﻝ ﻏﻁﺎء ﺍﻟﻛﺎﺑﻝ .ﻓﻘﺩ ﻳﺳﺑﺏ
ﺿﺭﺭﺍ
ﺿﺭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻛﺎﺑﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻬﻳﻛﻝ .ﻛﻣﺎ ﻗﺩ ﻳُﺳﺑﺏ
ﺫﻟﻙ
ً
ً
ﺷﺧﺻﻳًﺎ) .ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
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• ﻻ 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 ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺳﻘﻭﻁ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺩ ﻳﺳﻘﻁ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺃﻱ ﻣﻭﺍﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﻁﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ.
• ﻻ 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 ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺑﻌﺩ ﺗﺛﺑﻳﺗﻪ (.ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁﺔ
ﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺿﺭﺭ
ﺑﺎﻟﺑﺭﻏﻲ ﻭﺍﺭﺗﺧﺎﺋﻪ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻊ ﺛﺎﺑﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻑٍ ،
ﺧﻁﺭﺍ ﺣﻳﺙ ﻳﺻﺑﺢ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻣﻌﺭﺿًﺎ
ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻥ ﻳﺷﻛﻝ
ً
ﺻﺎ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ
ﻟﻠﺳﻘﻭﻁ .ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺟﻧﺏ ﺣﺩﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ،ﺧﺻﻭ ً
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻣﺛﻝ:
 ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﺯﺍﺋﻥ ﺃﻭ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﺗﻭﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔﻟﻠﺗﻠﻔﺎﺯ.
 ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﺁﻣﻥ ﻓﻘﻁ. ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﻣﻭﺿﻊ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻁﺭﻑﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ.
 ﻋﺩﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﺛﺎﺙ ﻁﻭﻳﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺧﺯﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﺧﺯﺍﻧﺔ ﻛﺗﺏ( ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻷﺛﺎﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
 ﻋﺩﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﻡﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ.
 ﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺣﻭﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﺳﻠﻖ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
• ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﺳﻬﻝ ﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻛﺑﻼﺕ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﻓﺻﻠﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ.
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ﺇﺣﻛﺎﻡ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ

)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
 1ﺃﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﻗﻭﺳﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ ﻭﻗﻡ ﺑﺭﺑﻁﻬﺎ ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ.
• ﺃﺯﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ
ﺃﻭﻻً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻭﻓﺭﻫﺎ.
 2ﺛﺑّﺕ ﻗﻭﺳﻲ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ.
ﻁﺎﺑﻖ ﻣﻭﺿﻊ ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ
ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ.
 3ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﻭﺓ ﻭﻗﻭﺳﻲ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ
ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺣﺑﻝ ﻗﻭﻱ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺑﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ
ﺃﻓﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻱ.
• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻧﺻﺔ ﺃﻭ ﺧﺯﺍﻧﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻭﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻑٍ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺷﻛﻝ ﺁﻣﻥ.
• ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﻭﺍﻟﺣﺑﺎﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺭﻓﻘﺔ .ﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻛﻳﻝ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ.

(B x A) VESA
)ﻣﻡ(
ﺍﻟﺑﺭﻏﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ
ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ

300 × 300

400 × 600

M6
4

M8
4

OLW480B

LSW640B

ﺣﻣﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﻧﻘﻠﻪ
ﻳﺭﺟﻰ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺧﺩﺵ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﻪ
ﻭﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻵﻣﻥ ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﻧﻭﻋﻪ ﻭﺣﺟﻣﻪ.
• ﻳُﻭﺻﻰ ﺑﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﻣﻐﻠﻔًﺎ ﺑﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃُﺭﻓِﻖ ﺑﻬﺎ.
• ﺍﻓﺻﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻛﺎﺑﻼﺕ ﻗﺑﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻣﻠﻪ.
• ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻧﻙ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﻬﺎ.

•
•
•
•

ﺗﻌﺭﺿﻪ ﻟﻼﺭﺗﺟﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺗﺯﺍﺯ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ.
ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺎﻟﻳﺩ ،ﻻ ِ ّ
ﻋﻧﺩ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺟﻌﻠﻪ ﺩﻭ ًﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻳ ًﻣﺎ ،ﻭﺗﺟﻧﺏ ﻗﻠﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﺃﻭ
ﻳﺳﺎﺭﺍ.
ﺇﻣﺎﻟﺗﻪ ﻳﻣﻳﻧًﺎ ﺃﻭ
ً
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﻟﺔ  /ﺛﻧﻲ ﻫﻳﻛﻝ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﺇﺫ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺔ.
ﻋﻧﺩ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺿﺭﺭ ﺑﺎﻷﺯﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺑﺎﺭﺯﺓ.
• ﺗﺟﻧﺏ ﻟﻣﺱ ﺳﻁﺢ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻭﻗﺕ ،ﺇﺫ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺣﺎﻕ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺑﻬﺎ.
• ﻋﻧﺩ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﺣﺎﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ،ﻭ ِ ّﺟﻪ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻝ
ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﻘﻣﺎﺵ ﻧﺎﻋﻡ ﺃﻭ ﺳﻁﺢ ﻣﺳﺗ ٍﻭ
ﻟﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻭﺵ.

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ

*60/65UN71
*65UN72
*65UN73
*65UN74
*65UN80
*65UN81

*75UN71
*75UN72
*70UN73
*75/82/86UN80
*75/82/86UN81

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

ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ
 1ﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﺃﻣﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻭﻟﺔ.
ﻖ ﻣﺳﺎﻓﺔ  10ﺳﻡ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ( ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻟﻠﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
• ﺃﺑ ِ

• ﺃﻣﺳﻙ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ
ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﺎﻟﺟﺯء ﺍﻟﺷﻔﺎﻑ ﺃﻭ ﺑﻣﻛﺑﺭ ﺍﻟﺻﻭﺕ ﺃﻭ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺷﺑﻛﺔ
ﻣﻛﺑﺭ ﺍﻟﺻﻭﺕ.

 10ﺳﻡ
0
 1ﺳﻡ
 10ﺳﻡ

 10ﺳﻡ
 10ﺳﻡ

)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
 2ﻗﻡ ﺑﺗﻭﺻﻳﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ.
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ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭ
•
•
•
•
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

•
•
•
•
•

ﺍﻟﺷﺭﺍء ﺍﻟﻣﻧﻔﺻﻝ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 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 ﺍﻹﺩﺧﺎﻝ 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
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺑﺯﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  /ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻭﻓﺻﻝ
ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ.
ﻗﺩ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ
ﺇﺧﻁﺎﺭ ﻣﺳﺑﻖ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺭﻗﻳﺔ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﺗﺻﺎﻝ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻛﺑﻼﺕ
 HDMIﻭﻭﺣﺩﺍﺕ  10 USBﻣﻡ ﺳﻣ ًﻛﺎ ﻭ 18ﻣﻡ ﻋﺭﺿًﺎ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ
ﻛﺑﻝ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻳﺩﻋﻡ  USB 2.0ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺑﻝ  USBﺃﻭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺫﺍﻛﺭﺓ
 USBﻻ ﺗﻼﺋﻡ ﻣﻧﻔﺫ  USBﻓﻲ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
B

<  10ﻣﻡ
*=A

B
A

A

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

ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ Magic
MR20GA
ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻳﺩﻋﻡ ﺗﻘﻧﻳﺔ  Bluetoothﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﺍﻟﺳﺣﺭﻱ .Magic

ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ
)ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ(
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻭﺃﻗﻭﺍﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﻓﻖ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ  .VESAﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻭﺻﻔًﺎ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ.

<  18ﻣﻡ
*=B

A
B

• ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﺎﺑﻼً ﻣﻌﺗﻣﺩًﺍ ﻣﻊ ﻭﺟﻭﺩ ﺷﻌﺎﺭ  HDMIﻋﻠﻳﻪ.
• ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻛﺎﺑﻝ  HDMIﻣﻌﺗﻣﺩًﺍ ،ﻓﻘﺩ ﻻ ﺗُﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺃﻱ
ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﺧﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ.
• ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻛﺎﺑﻼﺕ  HDMIﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ
 ﻛﺑﻝ ™ HDMI®/ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ) 3ﻡ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ(ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ

(B x A) VESA
)ﻣﻡ(
ﺍﻟﺑﺭﻏﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻲ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ
ﻗﻭﺱ ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ

4

*43UN71
*43/50UN72
*43/50UN73
*43UN74
*50UN80
*43/50UN81

*49/55UN71
*49/55UN72
*49/55UN73
*49/55UN74
*55UN80
*55UN81

200 × 200

300 × 300

M6
4
LSW240B
MSW240

M6
4
OLW480B
MSW240

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

• ﺍﻟﺗﺄﺭﻳﺽ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺗﺄﺭﻳﺿﻬﺎ(.
 ﻳﺟﺏ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻣﺯﻭﺩ ﺑﻘﺎﺑﺱ ﺗﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭﺩﺩ ﺛﻼﺛﻲﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﻣﻘﺑﺱ ﺗﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭﺩﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺛﻼﺛﻲ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﺗﺄﺭﻳﺽ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻣﻧﻊ
ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ.
• ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﺃﺑﺩًﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺭﻋﺩﻳﺔ.
ﻓﻘﺩ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﺻﻌﻖ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ.
• ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭﻣﻘﺑﺱ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺑﺄﻣﺎﻥ،
ﺗﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺑﺱ ﻭﻗﺩ ﻳﻧﺷﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﻓﻲ
ﻓﻘﺩ ﻳﺣﺩﺙ ٌ
ﺃﺻﻌﺏ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺑﺄﻣﺎﻥ.
• ﻻ ﺗُﺩﺧﻝ ﺃﺟﺳﺎ ًﻣﺎ ﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ .ﺇﺫﺍ ﺳﻘﻁ ﺟﺳﻡ
ﻏﺭﻳﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﻓﺎﻓﺻﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﺗﺻﻝ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء.
• ﻻ ﺗﻠﻣﺱ ﻁﺭﻑ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻭﺻﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻛﻬﺭﺑﺎء .ﻓﻘﺩ ﺗﺗﻌﺭﺽ
ﻟﻠﺻﻌﻖ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ.
• ﺇﺫﺍ ﺣﺩﺙ ﺃﻱ ﻣﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻓﺎﻓﺻﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺍﺗﺻﻝ ﺑﻣﺭﻛﺯ
ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ.
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.ﻣﺣﻭﻝ
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺳﺭﺏ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ )ﻣﺛﻝ ّﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺩﺩ ﺃﻭ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ(.
 ﺇﺫﺍ ﺷﻣﻣﺕَ ﺭﺍﺋﺣﺔ ﺩﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﺭﺍﺋﺣﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻧﺩﻣﺎ 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.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻭﻟﺗﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺻﺎﻋﻖ ﺍﻟﺣﺷﺭﺍﺕ( .ﻓﻘﺩ ﻳﻠﺣﻖ ﺫﻟﻙ
ﺿﺭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ.
ً
• ﻻ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﻱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻛﺗﻭﺏ ﻣﻥ  .LG Electronicsﻓﻘﺩ ﻳﻧﺷﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ
ﺗﺣﺩﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ .ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ .ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ
ﺇﻟﻐﺎء ﺻﻼﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺳﻭﻯ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ/ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ
 .LG Electronicsﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ
ﺗﺷﻭﻩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺻﻭﺭ ﻭﻅﻳﻔﻲ ﺃﻭ ّ

ﻣﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺩﺩ ﺃﻭ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻓﻘﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺫﻟﻙ
• ﻻ ﺗﻔﻛﻙ ﺃﺑﺩًﺍ ّ
ﻓﻲ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ.
• ﺗﻭ ﱠﺥ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺳﻘﻭﻁﻪ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ
ﺿﺭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻣﺣﻭﻝ.
ﺍﻷﺭﺽ .ﻓﻘﺩ ﻳﻠﺣﻖ ﺫﻟﻙ
ً
• ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ،ﻻ
ﺗﻠﻣﺱ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻳﺩﺍﻙ ﻣﺑﻠﻠﺗﻳﻥ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺳﻠﻙ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺭﻁﺑﺔ ﺃﻭ ﻳﻐﻁﻳﻬﺎ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ،ﻓﺎﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻔﻳﻑ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺗﻣﺎ ًﻣﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺳﺢ ﺍﻟﻐﺑﺎﺭ ﻋﻧﻪ.
• ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ
 ِّﺧﺯﻥ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺎﺕ )ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ( ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﻣﻥ ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻥ
ﻣﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
 ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﻘﺻﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻙ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺭﻛﻬﺎ ﻟﺗﺳﺧﻥ ﺃﻛﺛﺭﻣﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ .ﻻ ﺗﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺎﺭ .ﻓﻼ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ
ﺗﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺎﺕ ﻟﻠﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺍﺋﺩﺓ.
 ﺗﻧﺑﻳﻪ :ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺍﻟﺑﻁﺎﺭﻳﺔ ﺑﻧﻭﻉ ﻏﻳﺭ ﺻﺣﻳﺢ ،ﻓﺳﻳﺅﺩﻱﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺧﻁﺭ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ.
• ﺍﻟﻧﻘﻝ
 ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﻓﺻﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺃﻧﻪﺗﻣﺕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻝ ﺍﻟﻛﺑﻼﺕ .ﻗﺩ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺣﻣﻝ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ
ﺻﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ .ﻻ ﺗﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺯ
ﺷﺧ َ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ .ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺣﺩﺙ ﺗﻠﻑ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺃﻭ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﺧﻁﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ
ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ.
ﻖ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﻐﻠﻳﻑ ﺍﻟﻣﺿﺎﺩﺓ ﻟﻠﺭﻁﻭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻳﻧﻳﻝ ﺑﻌﻳﺩﺓ
• ﺃﺑ ِ
ﻋﻥ ﻣﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
• ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻠﺻﺩﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﺳﻘﻭﻁ ﺃﻱ ﺃﺷﻳﺎء ﺩﺍﺧﻠﻪ،
ﻭﻻ ﺗُﺳﻘﻁ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ.
• ﻻ 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 .ﻻ ﺗﺭﺵ ﺍﻟﻣﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻭﺍﺋﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ .ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻣﻁﻠﻘًﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻭﻣﻌﻁﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺟﻭ ﻭﻣﺑﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﺷﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺷﺣﻭﻡ ﻭﺍﻟﺷﻣﻊ )ﺍﻟﺷﻣﻊ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ
ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﺷﻣﻊ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ( ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻛﺎﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﺭ ﻭﺍﻟﺑﻧﺯﻳﻥ
ﺿﺭﺭﺍ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺷﺎﺷﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ،ﺇﻟﺦ .ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻠﺣﻖ
ً
ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
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ﺗﺣﺫﻳﺭ! ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺗﻧﺑﻳﻪ
ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
ﻻ ﺗﻔﺗﺣﻪ

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺗﻧﺑﻳﻪ :ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻁﺎء
)ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﺧﻠﻔﻲ( .ﻭﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻗﻁﻊ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣﻥ ﻗِﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ .ﺃﻭﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ.
ﻳُﻘﺻﺩ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﺗﻧﺑﻳﻪ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ "ﻓﻭﻟﺗﻳﺔ
ﺧﻁﻳﺭﺓ" ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺯﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗﺩ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﺍﺭ
ﻛﺎﻑٍ ﻹﻟﺣﺎﻕ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺻﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎﺹ.
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،
ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣﻁﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ.
ﻻ ّ
ﻖ ﺍﻟﺷﻣﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
• ﻟﻣﻧﻊ ﺍﻧﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﺣﺭﻳﻖ ،ﺍﺑ ِ
ﺩﺍﺋ ًﻣﺎ ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
• ﻻ ﺗﺿﻊ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻳﻣﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻖ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻌﻳﺩًﺍ ﻋﻥ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
 ﺃﺑ ِ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﻁﻭﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻟﺣ ّﻣﺎﻡ ﻣﺛﻼً ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﻣﺻﺩﺭ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﻛﺎﻟﻣﻭﺍﻗﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲﺗُﺻﺩﺭ ﺣﺭﺍﺭﺓ.
 ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﻁﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ ﺃﻭ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺭﻁﻭﺑﺔ ﺣﻳﺙﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻟﻠﺑﺧﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻳﺕ.
ﻣﻌﺭﺿﺔ ﻟﻠﻣﻁﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺡ.
 ﻣﻧﻁﻘﺔ ّﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻘﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﻻ ﺗﺿﻊ ﺃﻏﺭﺍﺿًﺎ ﺗﺣﺗﻭﻱ
 ﻻ ِّﻋﻠﻰ ﺳﻭﺍﺋﻝ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺯﻫﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻛﻭﺍﺏ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻳﻪ
)ﻣﺛﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻭﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ(.
 ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻧﺯﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻭﻉ ﺃﻭﺗﻌﺭﻳﺽ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻟﺗﻛﻳﻳﻑ ﻫﻭﺍء ﻣﺑﺎﺷﺭ.
ﻛﺛﻳﺭﺍ.
 ﻻ ﺗﺭ ّﻛﺏ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﻐﺑﺎﺭً
ﻭﺇﻻ ،ﻓﻘﺩ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺣﺩﻭﺙ ﺻﺩﻣﺔ
ﺗﺷﻭﻩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ.
ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺗﺭﺍﻕ/ﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﺻﻭﺭ ﻭﻅﻳﻔﻲ ﺃﻭ ّ
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• ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ
 ﻗﻡ ﺑﺗﺛﺑﻳﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻟﺩﻳﻙ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺟﻳﺩ ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ .ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺛﺑﻳﺗﻪﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺿﻳﻘﺔ ﻣﺛﻝ ﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﻛﺗﺏ.
 ﻻ ﺗﻘﻡ ﺑﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺳﺟﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺩﺓ. ﻻ 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 ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ ،ﻣﺛﻝ ﺗﻌﺭﺿﻪ ﻟﻠﺛﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺗﻭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺑﺎﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺷﻲ ﻓﻭﻗﻪ .ﺍﻧﺗﺑﻪ ﺟﻳﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﺱ ﻭﺍﻟﻣﺂﺧﺫ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻭﻣﺧﺭﺝ ﺍﻟﺳﻠﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
ﺗﺣﺭﻙ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
• ﻻ ِّ
• ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻛﻡ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ.
• ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﻣﺳﺎﻙ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﺱ ﻋﻧﺩ ﻓﺻﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﻻ ﺗﺳﺣﺏ ﺳﻠﻙ
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ.
• ﻻ ﺗﻭﺻﻝ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺟﺩًﺍ ﺑﻣﺄﺧﺫ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﺭﺩﺩ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻷﻥ 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 ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺋﺔ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﻘﻰ ﻗﺎﺑﺱ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋًﺎ ﻓﻲ
ﻣﻛﺎﻥ ﻳﺳﻬﻝ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻳﻪ.
• ﻻ ﺗﺩﻉ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻳﺗﺳﻠﻘﻭﻥ ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﻳﺗﻌﻠﻘﻭﻥ ﺑﻪ .ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺩ ﻳﺳﻘﻁ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺎﺯ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ.
• ﺗﺄﺭﻳﺽ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ )ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺑﻠﺩ(:
 ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻫﻭﺍﺋﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺍﺗﺑﻊ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ.ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺿﻊ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺭﺏ ﻣﻥ ﺧﻁﻭﻁ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻼﻣﺱ ﺧﻁﻭﻁ
ﺃﻭ ﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻫﺫﻩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺙ
ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ.

ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ
ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺟﻊ

ﺗﻠﻔﺎﺯ *LED
ﻣﺯﻭﺩًﺍ ﺑﺷﺎﺷﺔ  LCDﻣﻊ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺧﻠﻔﻳﺔ .LED
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הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד
אחד שלו .רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.
דגם
מס"ד

19
עברית

18

עברית

17
עברית

פרטי הודעה על תוכנת קוד
פתוח
אנא בקרו באתר  http://opensource.lge.comעל מנת
להשיג את קוד המקור תחת  ,MPL ,LGPL ,GPLקוד
פתוח ורשיונות אחרים.
בנוסף לקוד המקור ,זמינים להורדה תנאי הרשיון ,אחריות,
כתבי ויתור וזכויות יוצרים.
 LG Electronicsגם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי
תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה
)כגון עלות המדיה ,המשלוח והטיפול( ,בתגובה לבקשה
בדואר האלקטורני אל הכתובת .opensource@lge.com
עברית

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש שנים מתאריך
המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו .הצעה זו תקפה לכל
מי שיקבל מידע זה.

רישיונות

רגולטורי
אזהרה!
לעולם אין להעמיד טלוויזיה במיקום לא יציב .מכשיר
טלוויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות .ניתן
למנוע פציעות רבות ,במיוחד לילדים ,על-ידי נקיטת אמצעי
זהירות כגון:
• שימוש בארוניות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן
מכשיר הטלוויזיה.
• שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה במכשיר
הטלוויזיה.
• וידוא שמכשיר הטלוויזיה אינו בולט מעבר לקצה
הרהיט התומך.
• לא למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה
)לדוגמה ארונות או כונניות ספרים( מבלי לעגן את
הריהוט ואת מכשיר הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
• לא למקם את מכשיר הטלוויזיה על בד או חומרים
אחרים החוצצים בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט
התומך.
• הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפוס על רהיטים כדי
להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
בעת העברת מכשיר הטלוויזיה הקיים למיקום אחר יש
להפעיל את אותם שיקולים.

סמלים
מתייחס לזרם חילופין ).(AC
)רק בדגמים התומכים בשלט רחוק (Magic

מתייחס לזרם ישר ).(DC
מתייחס לציוד בדרגה .II
מתייחס להמתנה.
מתייחס ל'מופעל' )הפעלה(.
מתייחס למתח מסוכן.
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)למעט *(82/86UN81* ,82/86UN80
מפרט מודול אלחוטי )(LGSBWAC02
 LANאלחוטי )(IEEE 802.11a/b/g/n/ac
הפסק יציאה )מקס'(
טווח תדרים
17 dBm
 2,400עד 2,483.5 MHz
 5,150עד 5,725 MHz

19 dBm

 5,725עד 5,850 MHz

10.5 dBm
Bluetooth

עברית

הפסק יציאה )מקס'(
טווח תדרים
8.5 dBm
 2,400עד 2,483.5 MHz
מכיוון שערוצי התדרים שונים מארץ לארץ ,המשתמש אינו יכול לשנות או לכוונן את תדר ההפעלה .תצורת מוצר זה
מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.
לידיעת המשתמש  -יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של  20ס"מ בינו לבין הגוף.
*  IEEE 802.11acלא זמין בכל הארצות.
תנאי סביבה
טמפרטורת הפעלה

 0 °Cעד 40 °C

לחות הפעלה

פחות מ80 %-

טמפרטורת אחסון

 -20 °Cעד 60 °C

לחות אחסון

פחות מ85 %-

• פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ) .תלוי בארץ(
 צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל.IEC 62087-• צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
• למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק ,עיין בתווית המצורפת למוצר) .תלוי בארץ(
 צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן  IEC 62087או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.* בדגמים מסוימים ,התווית נמצאת בתוך כיסוי הדקי החיבור של ההתקנים החיצוניים.
* בהתאם לדגם או למדינה ,צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.
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מפרט
)תלוי בארץ(
מפרט שידור
טלוויזיה דיגיטלית

עברית

טלוויזיה אנלוגית

מערכת טלוויזיה

1
DVB-T/T2
DVB-T/T2/C/S/S2

כיסוי תוכניות

VHF, UHF
C-Band, 2Ku-Band

2

PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I
SECAM B/G, SECAM D/K
NTSC-M
VHF, UHF, CATV

2

מספר מקסימלי של תוכניות
לאחסון

 DVB-T/T2וטלוויזיה אנלוגית3,000 :
6,000 :DVB-S/S2

התנגדות אנטנה חיצונית

75 Ω

יחידת ) CIממשק נפוץ
3
לערוצים בתשלום(
)רוחב  xגובה  xעומק(

 100.0מ"מ  55.0 xמ"מ  5.0 xמ"מ

 1רק דגמים התומכים ב) .DVB-T2-למעט דגם  DVB-T/T2 ,DVB-T2לא פועל בפיליפינים(.
 2רק דגמים התומכים ב.DVB-T2/C/S2-
 3תלוי בדגם.
)רק *(82/86UN81* ,82/86UN80
מפרט מודול אלחוטי )(LGSBWAC92
 LANאלחוטי )(IEEE 802.11a/b/g/n/ac
הפסק יציאה )מקס'(
טווח תדרים
18 dBm
 2,400עד 2,483.5 MHz
 5,150עד 5,725 MHz

18 dBm
12 dBm

 5,725עד 5,850 MHz
Bluetooth

הפסק יציאה )מקס'(
טווח תדרים
8 dBm
 2,400עד 2,483.5 MHz
מכיוון שערוצי התדרים שונים מארץ לארץ ,המשתמש אינו יכול לשנות או לכוונן את תדר ההפעלה .תצורת מוצר זה
מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.
לידיעת המשתמש  -יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של  20ס"מ בינו לבין הגוף.
*  IEEE 802.11acלא זמין בכל הארצות.
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לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.
• בדוק את חיישן השלט רחוק במוצר ונסה שוב.
• ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט רחוק.
• ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה ) ל, -
ל.( -
אין תצוגת תמונה ואין קול.
• ודא שהמוצר מופעל.
• ודא שכבל המתח מקובר לשקע מתח.
• בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים
אחרים.
הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.
• בדוק את הגדרות בקרת החשמל .תיתכן הפסקת
חשמל.
• בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות
הקשורות לזמן.
• אם אין אות כשהטלוויזיה מופעלת ,הטלוויזיה תכבה
באופן אוטומטי לאחר  15דקות של חוסר פעילות.
בעת חיבור למחשב ) (HDMIלא מזוהה אות.
• כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.
• חבר מחדש את כבל ה.HDMI-
• הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.
תצוגה חריגה
•
•

•

•

• רעש של היסדקות :רעש של היסדקות שמתרחש
בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה
מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות
הטמפרטורה והלחות .רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם
נחוץ עיוות תרמי.
• המהום של מעגל חשמלי  /זמזום של הפנל :רעש
בעוצמה נמוכה נוצר ממעגל מיתוג במהירות גבוהה
שמספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת מוצר .משתנה
כתלות במוצר .רעש זה אינו משפיע על הביצועים או
המהימנות של המוצר.
• בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר
לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין
הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח) .תלוי בדגם(

עברית

פתרון בעיות

צליל שנוצר

• הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי
מהמטלית.
• אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך
הטלוויזיה.
• הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות
המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

אם המוצר קר למגע ,ייתכן הבהוב קל כשמפעילים
אותו .זה נורמלי ,אין בעיה במוצר.
פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים.
ייתכן שתראה נקודות שחורות קטנות ו/או נקודות
צבעוניות בהירות )אדומות ,בחולות או ירוקות( בגודל
של חלק  1למיליון של הפנל .זה לא מעיד על תקלה
ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר.
התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה
מהווה עילה להחלפה או להחזר.
ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום
הצפייה )שמאל/ימין/למעלה/למטה(.
תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל .היא אינה
קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה.
הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום
ל"הידבקות" תמונה .יש להימנע מהצגת תמונה סטטית
על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך.
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מציג את ההיסטוריה הקודמת.
)קלט( משנה את מקור הכניסה.
)קלט( גישה אל ]לוח המחוונים של מסך הבית[.
מציג את תפריט הבית של הממיר) .כאשר אינכם
צופים בתוכנית דרך הממיר :התצוגה משתנה למסך
הממיר(.
מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות
,
,
,
בחלק מהתפריטים.
מריץ את פונקציית ההקלטה.
) ,לחצני בקרה( שולטים בתוכן המדיה.

רישום השלט הרחוק של Magic
עברית

כיצד לרשום את השלט רחוק של Magic
כדי להשתמש בשלט רחוק  ,Magicראשית יש לבצע לוו
התאמה לטלוויזיה.
 1הכנס סוללות לשלט רחוק של  Magicוהפעל את
הטלוויזיה.
 2הצבע על הטלוויזיה עם השלט רחוק של  Magicולחץ
על
גלגל )אישור( בשלט רחוק.
* אם הטלוויזיה לא רושמת את השלט רחוק של Magic
נסה שוב לאחר כיבוי והדלקה שלה טלוויזיה.
כיצד לבטל את רישום השלט הרחוק של Magic
)חזרה( ו) -בית( למשך
לחץ בו זמנית על הלחצנים
חמש שניות כדי לבטל את ההתאמה של לשט רחוק
 Magicעם הטלוויזיה.
* לחיצה והחזקה של הלחצן
תאפשר ביטול ורישום
מחדש בו-זמנית של השלט רחוק .Magic
•
•

•

•
•
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אין לערבב סוללות חדשות וישנות .הסוללות
עלולות להתחמם יתר על המידה ולנזול.
אי התאמה של קוטביות הסוללות עלולה לגרום
להתפוצצות או לנזילה של הסוללה ובעקבות כך
שרפה ,פציעה או זיהום הסביבה.
מתקן זה משתמש בסוללות .ייתכן וחלות
באזורך תקנות לגבי השלכה נאותה של סוללות
לצורך שמירה על הסביבה .יש ליצור קשר עם
הרשויות המקומיות לקבלת מידע על השלכה
ומחזור.
אין לחשוף סוללות במכשיר לחום יתר כגון
קרינת שמש ישירה.
בטלוויזיה אנלוגית ובארצות מסוימות ,ייתכן
שחלק מלחצני השלט לא יפעלו.

מדריך למשתמש
למידע נוסף אודות טלוויזיה זו ,קרא את המדריך למשתמש
שכלול במוצר.
• כדי לפתוח את המדריך למשתמש
]תמיכה[ ]מדריך למשתמש[

השימוש בשלט הרחוק של
Magic

כדי להשתמש בלחצן ,לחץ והחזק למשך יותר משנייה
אחת.

כאשר מוצגת ההודעה ]הסוללה בשלט מג'יק חלשה.
החלף את הסוללה ,[.יש להחליף את הסוללה.
כדי להחליף את הסוללות ,יש להסיר את מכסה תא
הסוללות ,להחליף את הסוללות ) 1.5וולט  (AAתוך וידאו
ו -לתווית שבתוך התא ולהחזיר
התאמת הקצוות
את מכסה תא הסוללות למקומו .יש לוודא שהשלט רחוק
של  Magicמכוון אל חיישן השלט רחוק שבטלוויזיה .כדי
להסיר את הסוללות ,יש לבצע את פעולות ההתקנה בסדר
הפוך.

1

1

1

1

עורך את 'גישה מהירה'.
 'גישה מהירה' היא תכונה שמאפשרת לך הזנהישירה של יישום ספציפי או 'טלוויזיה חיה'
על-ידי לחיצה והחזקה של לחצני הספרות.
מפעיל פונקציות תיאור שמע.
מכוונן את עוצמת הקול.
)להשתיק( השתקת כל הצלילים.
)להשתיק( ניגש לתפריט ה] -נגישות[.
גלילה בין התוכניות השמורות.
)זיהוי קולי( דרוש חיבור רשת כדי להשתמש
בפונקציית החיפוש הקולי.
חפש תוכן מומלץ) .חלק מהשירותים המומלצים עשויים
שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות(.
)זיהוי קולי( דבר תוך כדי לחיצה והחזקה של הלחצן
כדי להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי.
)בית( מאפשר גישה לתפריט 'בית'.
** )בית( הצגת ההיסטוריה הקודמת.
)הגדרות מהירות( גישה ל'הגדרות מהירות'.
)הגדרות מהירות( הצגת התפריט ]כל ההגדרות[.
כדי לבחור
גלגל )אישור( לחץ במרכז הלחצן
תפריט .ניתן להחליף תוכניות על-ידי שימוש בלחצן .
)למעלה/למטה/שמאלה/ימינה( לחץ על
הכפתור למעלה ,למטה ,שמאלה או ימינה כדי לגלגל את
כאשר
התפריט .אם אתה לוחץ על הלחצנים
הסמן בשימוש ,הסמן ייעלם מהמסך והשלט רחוק Magic
יפעל כשלט רחוק כללי .כדי להציג את הסמן שוב על
המסך ,נער את שלט הקסם שמאלה וימינה.
)חזרה( חזרה לרמה הקודמת.
)חזרה( מנקה תצוגות על-גבי המסך וחוזר לצפייה
האחרונה.
הצגת מדריך התוכניות.
 1לחצני שירות הזרמה חיבור לשירות הזרמת וידאו.

עברית

)תלוי בדגם(
התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק.
קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.

)הפעלה( מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
) (STB POWERניתן להפעיל או לכבות את הממיר
על-ידי הוספתו לשלט רחוק האוניברסלי של הטלוויזיה.
כפתורי מספרים מספר כניסה.
מאפשר גישה ל]עזרה מהירה[.
)מקף( מכניס בין מספרים כגון  1-2ו.2-2-
גישה לרשימת התוכניות השמורות.
)עוד פעולות( מציג עוד פונקציות של השלט רחוק.

)ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם
לדגמים או לאזורים(
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שימוש בשלט רחוק

כדי להשתמש בלחצן ,לחץ והחזק למשך יותר משנייה
אחת.

)תלוי בדגם(
התיאורים במדריך זה מבוססים על הלחצנים בשלט רחוק.
קרא מדריך זה בעיון והשתמש בטלוויזיה כהלכה.
כדי להחליף את הסוללות ,יש להסיר את מכסה תא
הסוללות ,להחליף את הסוללות ) 1.5וולט  (AAAתוך וידאו
התאמת הקצוות
ו -לתווית שבתוך התא ולהחזיר את
מכסה תא הסוללות למקומו .כדי להסיר את הסוללות ,יש
לבצע את פעולות ההתקנה בסדר הפוך.

עברית

יש לוודא שהשלט רחוק מכוון אל חיישן השלט רחוק
שבטלוויזיה.

)הפעלה( מפעיל ומכבה את הטלוויזיה.
בוחר ערוצי רדיו ,טלוויזיה ו.DTV-
)חיפוש( חפש תוכן מומלץ) .חלק מהשירותים
,
המומלצים עשויים שלא להיות זמינים בחלק מהמדינות(.
חיפוש תוכן כגון תוכניות טלוויזיה ,סרטים וסרטונים
אחרים ,או ביצוע חיפוש ברשת על-ידי הזנת טקסט
בסרגל החיפוש) .תלוי בדגם(
משחזר את המצב הדיגיטלי המועדף לכתוביות.
)הגדרות מהירות( גישה ל'הגדרות מהירות'.
)קלט( משנה את מקור הכניסה.
כפתורי מספרים מספר כניסה.
מאפשר גישה ל]עזרה מהירה[.
גישה לרשימת התוכניות השמורות.
)עוד פעולות( מציג עוד פונקציות של השלט
,
רחוק) .תלוי בדגם(
,
עורך את 'גישה מהירה'.
)תלוי בדגם(
 'גישה מהירה' היא תכונה שמאפשרת לך הזנהישירה של יישום ספציפי או 'טלוויזיה חיה'
על-ידי לחיצה והחזקה של לחצני הספרות.
מכוונן את עוצמת הקול.
מפעיל פונקציות תיאור שמע) .תלוי בדגם(
,
גישה לרשימת התוכניות המועדפות.
הצגת מדריך התוכניות.

1

1

1

1

)ייתכן שחלק מהלחצנים והשירותים לא מסופקים בהתאם
לדגמים או לאזורים(
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)להשתיק( השתקת כל הצלילים.
)להשתיק( ניגש לתפריט ה] -נגישות[.
גלילה בין התוכניות השמורות.
 1לחצני שירות הזרמה חיבור לשירות הזרמת
,1
וידאו) .תלוי בדגם(
)בית( גישה לתפריט הבית.
)בית( הצגת ההיסטוריה הקודמת.
חזרה לרמה הקודמת.
מנקה תצוגות מסך וחוזר לצפייה בטלוויזיה.
לחצני ניווט )למעלה/למטה/שמאלה/ימינה( גוללים
בתפריטים או באפשרויות.
)אוקיי( בוחר תפריטים או אפשרויות ומאשר את
הבחירה.
)לחצני טלטקסט( לחצנים לה משמשים
לטלטקסט.
מאפשר גישה לתפריטים המהירים.
)תלוי בדגם(
,
התחלת הקלטה והצגת תפריט הקלטה.
)רק עבור דגם נתמך (Time MachineReady
)תלוי בדגם(
)לחצני בקרה( שולטים בתוכן המדיה.
 , , ,מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות
בחלק מהתפריטים.

התקנים חיצוניים זמינים כוללים :נגן  ,Blu-rayמקלט ,HD
נגן  ,DVDמכשירי וידאו ,מערכות שמע ,התקני אחסון
 ,USBמחשב ,התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.
•
•
•

•
•
•

•
•
•

ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
ניתן לחבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר
יציאות הטלוויזיה.
כדי להקליט תוכנית טלוויזיה במקליט Blu-ray/DVD
או וידאו ,הקפד לחבר לטלוויזיה את כבל כניסת האות
דרך מקליט  DVDאו וידאו .למידע נוסף על הקלטה,
עיין במדריך המסופק עם ההתקן המחובר.
עיין במדריך לציוד המחובר כדי לקבל הוראות הפעלה.
כדי לחבר התקן מנשחק לטלוויזיה ,יש להשתמש בכבל
המסופק עם התקן המשחק.
במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה,
לתבנית האנכית ,לניגודיות או לבהירות .במקרה של
רעשים ,שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת,
שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוונן את הבהירות
ואת הניגודיות בתפריט ]תמונה[ עד שהתמונה ברורה.
במצב מחשב ,ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא
יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
אן מושמע תוכן  ULTRA HDבמחשב ,הווידאו או
השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגן כתלות בביצועי
המחשב) .תלוי בדגם(
בעת חיבור באמצעות  LANקווי ,מומלץ להשתמש
בכבל ) .CAT 7רק כאשר מסופקת יציאה
(.

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

עברית

התקנים חיצוניים

באמצעות לחצן

פונקציות בסיסיות
הפעלה )לחיצה(
כיבוי ) 1לחיצה והחזקה(
בקרת תפריטים )לחיצה (2
בחירת תפריטים )לחיצה והחזקה (3
 1כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל תהליך הקלטה פועל
יופסק.
 2ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על
הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
 3ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.
בחירה מהתפריט
כשהטלוויזיה מופעלת ,לחץ פעם אחת על הלחצן  .ניתן
לבחור פריטים מהתפריט באמצעות הלחצנים.
מכבה את המכשיר.
מחליף את מקור הכניסה.
כוונון את עוצמת הקול.
גלילה בין התוכניות השמורות.
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• בעת התקנה על זווית להתקנה על הקיר מומלץ לכסות
את חור המעמד בסרט כדי למנוע ריבוי אבק וחרקים.
)תלוי בדגם(

צלחת לוויין
יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF
)) .(75 Ωתלוי בדגם(

יחידת ) CIממשק נפוץ לערוצים בתשלום(
הצג שירותי )התשלום( המוצפנים במצב טלוויזיה
דיגיטלית) .תלוי בדגם(

עברית

חור מעמד

• בדוק אם מודול ה CI-מוכנס לתוך חריץ כרטיס PCMCIA
בכיוון הנכון .הכנסה לא נכונה של המודול עלולה לגרום נזק
לטלוויזיה ולחריץ כרטיס ה.PCMCIA-
• אם הטלוויזיה אינה מציגה וידאו ושמע כאשר
 CI+ CAMמחובר ,צור קשר עם מפעיל שירות
הכבלים/לוויין.

חיבורים אחרים
חיבור הטלוויזיה להתקנים חיצוניים .לקבלת איכות התמונה
והשמע הטובים ביותר יש לחבר את ההתקן החיצוני לטלוויזיה
באמצעות כבל  .HDMIחלק מהכבלים הנפרדים אינם מסופקים.
HDMI

חיבורים
חיבור מקוון התקנים חיצוניים לטלוויזיה והחלפת מצבי
כניסה לבחירת התקן חיצוני .למידע נוסף על חיבור
התקנים חיצוניים ,עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

אנטנה/כבלים
יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל
.(75 Ω) RF
•
•
•
•
•

יש להשתמש במפצל אות לצורך חיבור של יותר משתי
טלוויזיות.
אם איכות התמונה גרועה ,יש להתקין מגבר אות
לשיפור איכות התמונה.
אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה ,יש לכוון
את האנטנה לכיוון הנכון.
כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
במיקום שאין בו תמיכה בשידורי ,ULTRA HD
הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי  ULTRA HDישירים.

• יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים
החיצוניים בעת חיבור כבל ה.HDMI-
• פורמטי  HDMIשמע נתמכים:
)תלוי בדגם(
,(48 kHz) True HD
/ 32 kHz) Dolby Digital Plus / Dolby Digital
,(48 kHz / 44.1 kHz
/ 96 kHz / 48 kHz / 44.1 kHz / 32 kHz) PCM
(192 kHz
]תמונה[ ]הגדרות נוספות[
•
][HDMI ULTRA HD Deep Color
)רק *(82/86UN81* ,82/86UN80
 מופעל :תמיכה ב 4K-ב,2:2:4 ,4:4:4) 50/60 Hz-,(0:2:4
>רק יציאות  3ו <4-תמיכה ב4K-
ב(0:2:4 ,2:2:4 ,4:4:4) 100/120 Hz-
 כבוי :תמיכה באיכות  4Kבמהירות  60/50הרץ)(0:2:4
)למעט *(82/86UN81* ,82/86UN80
 מופעל :תמיכה ב 4K-ב,2:2:4 ,4:4:4) 50/60 Hz-(0:2:4
 כבוי :תמיכה באיכות  4Kבמהירות  60/50הרץ)(0:2:4
• אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך
ב' ,'ULTRA HD Deep Colourהתמונה עשויה להיות
ברורה יותר .אולם ,אם ההתקן אינו תומך בכך ,ייתכן
שזה לא יפעל כהלכה .במקרה כזה ,חבר את ההתקן
לכניסת  HDMIאחרת או העבר את ההגדרה של
] [HDMI ULTRA HD Deep Colorלכבויה.
USB

8

רכזות  USBמסוימות עלולות שלא לפעול .אם התקן USB
שמשתמש ברכזת  USBאינו מזוהה ,חבר אותו ישירות
לכניסת ה USBשל הטלוויזיה.

התקנה על הקיר

*75/86UN81

*82UN81
עברית

יש לחבר בזהירות זווית להתקנה על הקיר אופציונלית
בגב הטלוויזיה ולהתקין את הזווית להתקנה על הקיר
על קיר מוצק המאונך לרצפה .לחיבור הטלוויזיה לחומרי
בנייה אחרים ,יש ליצור קשר עם בעל-מקצועLG .
ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי
מוסמך .אנו ממליצים על השימוש בזווית להתקנה על
הקיר של  .LGהזווית להתקנה על הקיר של  LGקלה
להזזה כשהכבלים מחוברים .אם לא נעשה שימוש בזווית
להתקנה על הקיר של  ,LGיש להשתמש בזווית להתקנה
על הקיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק
מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים .מומלץ לחבר
את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.

 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ

 10ס"מ
 10ס"מ

)תלוי בדגם(
•

•
•

•

•

יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה
על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד
בסדר הפוך.
למידע נוסף על ברגים וזווית התקנה על הקיר
יש לעיין ב'רכישה נפרדת'.
אם הכוונה היא להתקין את המור על הקיר ,יש
לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA
)חלקים אופציונליים( .בעת התקנת המכשיר
לשימוש בזווית להתקנה על הקיר )חלקים
אופציונליים( ,יש לעשות זאת בזהירות כדי
למנוע את הפלת המכשיר.
בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא
להתקין את הטלוויזיה על-ידי תליית כבלי
המתח והאותות בגב הטלוויזיה.
אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול
להיחשף לשמן או לאדי שמן .הדבר עלול לגרום
נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.

• אין להשתמש בעצם חד לשחרור מכסה הכבל.
פעולה כזו עלולה לגרום נזק לכבל או לארונית.
היא גם עלולה לגרום לפציעה) .תלוי בדגם(
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עברית

• אין להחיל חומרים זרים )שמנים ,חומרי סיכה
וכו'( על הברגים בעת הרכבת המוצר.
)פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר(.
• אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד ,יש לנקוט
אמצעים למניעת התהפכות המוצר .אחרת
המוצר עלול ליפול ולגרום לפציעה.
• אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת
להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של
המוצר.
• כל נזק או פציעה שייגרמו כתוצאה מפריטים
בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות
היצרן.
• ודא שהברגים מוכנסים ומהודקים כהלכה.
)אם הם אינם מהודקים כהלכה ,הטלוויזיה
עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה(.
אין להשתמש בכוח יתר להידוק הברגים
אחרת עלול להיגרם נזק לברגים והם לא
יתהדקו כהלכה.
• אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב ,היא
עלולה להוות סכנה עקב נפילה .ניתן למנוע
פציעות רבות ,במיוחד לילדים ,על-ידי נקיטת
אמצעי זהירות כגון:
 שימוש בארוניות או מעמדים המומלצים על-ידייצרן הטלוויזיה.
 שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחהבטלוויזיה.
 וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצההרהיט התומך.
 לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה)לדוגמה ארונות או כונניות ספרים( מבלי לעגן
את הריהוט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
 לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומריםאחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפוס עלרהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
• יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל
הזינה מרשת החשמל.
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לאבטח את הטלויזיה אל הקיר

)תלוי בדגם(
 1הכנס את בורגי העין ,או את זוויות הטלוויזיה והברגים
שבגב הטלוויזיה ,וחזק אותם.
• אם יש ברגים במקומות של בורגי העין ,ראשית יש
להוציא את הברגים.
 2התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר .התאם את
מיקום זווית הקיר ובורגי העין שבגב הטלוויזיה.
 3חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק .ודא
שהחבל אופקי למשטח הישר.
• השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים
מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה.
• זוויות ,ברגים וחבל אינם מסופקים .ניתן להשיג
אביזרים נוספים מהספק המקומי.

(B x A) VESA
)מ"מ(
בורג סטנדרטי
מספר ברגים
מתלה להתקנה
על הקיר

*60/65UN71
*65UN72
*65UN73
*65UN74
*65UN80
*65UN81

*75UN71
*75UN72
*70UN73
*75/82/86UN80
*75/82/86UN81

300 x 300

400 x 600

M6
4

M8
4

•

OLW480B

LSW640B

•

הרמת הטלוויזיה והעברתה
הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק
לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או
לגודל שלה.
• מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי
האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
• לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל
המתח ואת כל הכבלים האחרים.
• בעת החזקת הטלוויזיה ,על המסך להיות מופנה ך
והלאה כדי למנוע נזק.

•
•

בעת הובלת הטלוויזיה ,אין לחשוף אותה לזעזועים או
לרעידות יתר.
בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב
מאונך ,לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות
אותה שמאלה או ימינה.
אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של
המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
בעת הטיפול בטלוויזיה ,הקפד לא לגרום נזק ללחצנים
הבולטים.
• יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע
גרימת נזק למסך.
• בעת חיבור המעמד לטלוויזיה ,יש להניח את
המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח
ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

עברית

דגם

• להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
• בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני ,יש לאחוז את
הטלוויזיה כפי שמתואר באיור הבא.

התקנה על שולחן
 1הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
• השאר מרווח מינימלי של  10ס"מ מהקיר לצורך אוורור
מתאים.

• החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת
הטלוויזיה .הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף ,או באזור
הרמקול או שבכת הרמקול.

 10ס"מ
0
 1ס"מ
 10ס"מ

 10ס"מ
 10ס"מ
)תלוי בדגם(

 2חבר את כבל המתח לשקע חשמל.
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הכנה
•
•
•
•
•
•

עברית

•
•
•

רכישה נפרדת

בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה לאחר הגעתה
מהמפעל ,אתחול הטלוויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.
התצוגה על-גבי המסך של הטלוויזיה עשויה להיות
שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
התפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להיות שונים
ממקור הכניסה או מדגם המוצר שבו אתה משתמש.
ייתכן ותכונות חדשות יתווספו לטלוויזיה בעתיד.
יש לאפשר גישה קלה למכשיר ולשקע חשמל לידו.
ישנם מכשירים ללא לחצן הפעלה/כיבוי שבהם הפעלה
והכיבוי מתבצעים על-ידי ניתוק כבל החשמל.
הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות
בהתאם לדגם.
מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים
להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות
המוצר.
לצורך חיבור אופטימלי ,לכבלי  HDMIולהתקני USB
צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ 10-מ"מ ורוחבה
קטן מ 18-מ"מ .אם כבל ה USB-או התקן זיכרון
ה USB-לא מתאימים לשקע ה USB-של הטלוויזיה,
יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב.USB 2.0-
B

שם הדגם או עיצובו עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג
פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.

שלט רחוק של Magic
MR20GA
בדוק עם דגם הטלוויזיה שלך תומך בלוטות' במפרט
המודול האלחוטי כדי לבדוק אם ניתן לעשות בו שימוש עם
השלט הרחוק של .Magic

סוגר להרכבה על הקיר
)תלוי בדגם(
יש להשתמש בברגים ובמתלה התקנה העומדים בתקן
 .VESAהמידות הסטנדרטיות לערכות מתלי קיר מתוארות
בטבלה הבאה.

<  10מ"מ
*= A

B
A

ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור
האיכות ללא כל הודעה .יש ליצור קשר עם הספק לקניית
פריטים אלה .התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.

A

A
B

<  18מ"מ
*= B

• יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של .HDMI
• אם לא תשתמש בכבל  HDMIמאושר ,ייתכן שלא
תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
• סוגי כבלי  HDMIמומלצים
 כבל ™Ultra High-Speed HDMI®/)שלושה מטרים או פחות(

דגם

(B x A) VESA
)מ"מ(
בורג סטנדרטי
מספר ברגים
מתלה להתקנה
על הקיר

4

*43UN71
*43/50UN72
*43/50UN73
*43UN74
*50UN80
*43/50UN81

*49/55UN71
*49/55UN72
*49/55UN73
*49/55UN74
*55UN80
*55UN81

200 x 200

300 x 300

M6
4
LSW240B
MSW240

M6
4
OLW480B
MSW240

עברית

• הארקה )למעט מככשירים שאינם מוארקים(.
 יש לחבר טלוויזיה עם תקע חשמל מוארקשל  3פינים לשקע חשמל בעל  3פינים .ודא חיבור
של חוט ההארקה כדי למנוע סכנת התחשמלות.
• לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת
ברקים .סכנת התחשמלות.
• יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלוויזיה ולשקע
הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שרפה.
• אין להכניס חומרים מתכתיים או דליקים למוצר .אם
גוף זר נופל לתוך המוצר ,יש לנתק את כבל המתח
וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
• אין לגעת בקצה כבל המתי כאשר הוא מחובר .סכנת
התחשמלות.
• בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר
מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.
 המוצר ניזוק. כניסת מים או חומר אחר למוצר )כגון מתאם זרםחילופין ,כבל מתח או הטלוויזיה(.
 אם עולה מהטלוויזיה ריח של עשן או ריח אחר בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשךזמן רב.
גם אם מכבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק או
לחצן ההפעלה ,מקור זרם החילופין מחובר למכשיר כל
עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
• אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת
הטלוויזיה )למשל קוטל חרקים( .עלול לגרום לתקלה
במכשיר.
• אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא
אישור בכתב מחברת  .LG Electronicsסכנת שרפה
או התחשמלות .יש ליצור קשר על שירות הלקוחות
המקומי לצורך שירות או תיקון .שינוי בלתי-מורשה
עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את
המוצר.
• יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי
 .LG Electronicsאי-הקפדה על הוראה זו עלולה
לגרום לשרפה ,התחשמלות ,תקלה או נזק למוצר.

• לעולם אין לפרק את מתאם זרם החילופין או כבל
המתח .סכנת שרפה או התחשמלות.
• יש לשמור על המתאם ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו.
חבטה עלולה לגרום נזק למתאם.
• על-מנת לצמצם את סכנת השרפה או ההתחשמלות,
אין לגעת בטלוויזיה בידיים רטובות .אם כבל המתח או
הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש
לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
• סוללות
 יש לאחסן את האביזרים )סוללה וכו'( במיקום בטוחהרחק מהישג ידם של ילדים.
 אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להןלהתחמם יתר על המידה .אין להשליך סוללות לאש.
אין לחשוף סוללות לחום יתר.
 זהירות :החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרוםלסכנת שריפה או התפוצצות.
• הזזה
 בעת הזזה ,יש לוודא שמוצר כבוי ,מנותק מרשתהחשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו .ייתכן שיידרשו
 2אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר .אין
ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר.
אחרת ,התוצאה עלולה להיות פגימה במוצר ,סכנת
אש או פציעה.
• יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת
הוויניל מהישג ידם של ילדים.
• יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך
דבר על המסך.
• אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד,
כגון מסמר ,עיפרון או עט ואין לשרוט אותו .נזק עלול
להיגרם למסך.
• ניקוי
 בזמן ניקוי ,יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגבבעדינות במטלית רכה ויבשה .אין לרסס מים או נוזל
אחר ישירות על הטלויזיה .אין לנקות את הטלוויזיה
בכימיקלים כולל חומרים לניקוי זכוכית ,כל סוג של
מטהר אוויר ,קוטל חרקים ,חומר סיכה ,שעווה )לרכב
או תעשייתית( ,חומר שוחק ,טינר ,בנזין ,אלכוהול
וכו' ,שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפנל שלו .אי-
הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או
נזק למוצר.
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אזהרה! הוראות בטיחות
זהירות
סכנת התחשמלות
אין לפתוח

עברית

זהירות :כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות ,אין
להסיר את המכסה )או הגב( .אין בפנים חלקים
שניתן לטפל בהם .יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.
מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר
קיומם של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך
המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.
מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר
קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות
בתיעוד הנלווה למוצר.
אזהרה :על-מנת לצמצם את סכנת השרפה או
ההתחשמלות ,אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.
• על-מנת למנוע התפשטות שרפה ,יש להרחיק ממוצר
זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
• אין למקם את הטלוויזיה ו/או השלט רחוק בסביבות
הבאות:
 מקומות עם קרינת שמש ישירה. מקומות עם לחות גבוהה ,כגון חדר אמבטיה בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולטחום.
 בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדיםשעלולים לגרור חשיפה לאדים או לשמן.
 מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח. מקומות עם טפטופים או השפרצות וכמו כן אין להניחעצמים עם נוזל ,כגון אגרטלים ,כוסות וכו' על או מעל
למכשיר )לדוגמה כל מדפים מעל ליחידה(.
 בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות ,או בקוישיר למיזוג אוויר.
 במקומות מאובקים במיוחד.אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשרפה,
התחשמלות ,דלקה/התפוצצות ,תקלות או עיוות
המוצר.
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• אוורור
 יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב .איןלהתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
 אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית. אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחרכאשר הוא מחובר לחשמל.
• יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור .בזמן צפייה
ממושכת בטלוויזיה ,פתחי האוורור עלולים להתחמם.
• יש להגן על כבל המתח מפני פגיעה כגון סיבוב ,קיפול,
צביטה ,סגירת דלת על הכבל או דריכה .יש לשים לב
במיוחד לתקעי חשמל ,שקעי חשמל ולנקודת יציאת
הכבל מהמכשיר.
• אין להזיז את הטלוויזיה זמן שכבל החשמל מחובר
לשקע חשמל.
• אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר
כהלכה.
• בעת ניתוק בל החשמל ,יש לאחוז בתקע החשמל.
אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה
משקע החשמל.
• אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי
למנוע סכנת שרפה או התחשמלות.
• ניתוק המכשיר מהחשמל
 תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק .יש לאפשר גישהלתקע החשמל למקרי חירום.
• אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להחזיק בה.
הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה החמורה.
• הארקת אנטנה חיצונית )עשוי להשתנות בהתאם
לארץ(:
 אם מותקנת אנטנה חשמלית ,יש לנקוט באמצעיהזהירות שלהלן .אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת
קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים ,או
במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או
מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמור האו
מוות.

מדריך למשתמש
בטיחות ועיון

טלוויזיית *LED
* טלוויזיית ה LED-של  LGכוללת מסך  LCDעם תאורת  LEDאחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור עליו לעיון עתידי.
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