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باء في احلاالت التالية:قم بفصل قابس الكهر•
مض بشكل مستمر.يون تودة أسفل شاشة التلفزجواء املوة احلمرملبة اإلشار–
اد تنظيف كاشطة. موًيون: ال تستخدم مطلقاتنظيف شاشة التلفز–
قية.د عاصفة برجوو–
يلة.ة طوك اجلهاز دون مشاهدة لفترتر–
ب منه.يون أو بالقرف مثل الشموع املشتعلة فوق التلفزضع مصادر لهب مكشويجب عدم و•
يون على سطح صلب ثابت.ضع جهاز التلفزقم بو•
ة.ارة أو مصدر مباشر للحريون حتت أشعة الشمس املباشرضع جهاز التلفزيجب عدم و•
يةفير التهوذلك لتويون وانب جهاز التلفزك مسافة ال تقل عن ٥ سم حول كل جانب من جواتر•

السليمة.
ب من النافذة مثال).ض فيه للمطر أو املاء (بالقرضع اجلهاز في مكان قد يتعرجتنب و•
طذلك لتفادي سقويون وهور) فوق التلفزائل (مثل آنية زءة بسوضع أية أشياء مملويجب عدم و•

ائل على اجلهاز.ات أو تطاير سوقطر
يك أو نقل اجلهاز أثناء تشغيله.ال تقم بتحر•
يون أو دفعه أو حكه بأداة حادة.جي للتلفزتيجب عدم ملس السطح اخلار•
ادفق باستخدام قطعة قطن ماصة أو مويون، امسحه برجي للتلفزعندما يتسخ السطح اخلار•

الكحولين وليووالتوكبات األسيتون وال تستخدم مرين، واة مبتلة بالبنزناعمة مثل الشمو
 للمستقطب.ًيا كيماوًألنها تسبب تلفا

يلة يتسببة طوعة قدر اإلمكان. فالتالمس مع املستقطب لفترات املاء أو اللعاب بسرامسح قطر•
ان.ب فى األلوشحوهات وث تشوفي حدو

ة، ألنه يتسبب فى تلفارجات احلرس من التكثيف الذي يحدث عند التغير املفاجئ دراحتر•
ان باهتة أو حتدث بقع أو لطخات بعدبية. Wكما تصبح األلواء التالمس الكهراملستقطب أو أجز

التكثيف.
هل، فقد يتسبب التثبيتاسطة فني مؤيون على احلائط بويجب أن يتم تثبيت شاشة التلفز•

يون.ار جهاز التلفزغير الصحيح أو غير املالئم في عدم استقر
مات األمان، يجب أنأ معلولكي تقريون. وء اخللفي جلهاز التلفزمات األمان في اجلزجد معلوتو•

سم املبني أدناه). (انظر الرVESAتفتح غطاء 

يون علىيدها مع التلفزيات التي يتم توري البطارجيه إعادة التصنيع ذW ال حتتوتو
يات،عند التخلص من البطارار البيئية. وذلك لتقليل األضرم وئبق أو النيكل كاديوالز

قد استخدمت في هذاة لديك إذا أمكن ذلك. وفرسائل إعادة التصنيع املتوجى استخدام وير
كات متخصصة باالستفادة منم شرتقواد ميكن إعادة استخدامها أو تصنيعها. ويون موالتلفز
ذلك للحد من كميةاد التي ميكن إعادة استخدامها وجمع املويون املستخدمة لفك وة التلفزأجهز

مات).يد من املعلوالنفايات فى البيئة (اتصل باملوزع ملز

≥
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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
         DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
           NE PAS OUVRIR

PRECAUCION ADVERTENCIA
               NO ABRIR
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

.
ATENCION

  VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DE ALIMENTACION SEA EL
                   REQUIERIDO PARA SU APARATO
PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO QUITE
  LA TAPA. EN CASO DE REQUIERIR SERVICO, DIRIJASE AL
           PERSONAL AUTORIZ  ADO POR LA COMPANIA

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
         DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
           NE PAS OUVRIR

PRECAUCION ADVERTENCIA
               NO ABRIR
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

.
ATENCION

  VERIFIQUE QUE EL VOLTAJE DE ALIMENTACION SEA EL
                   REQUIERIDO PARA SU APARATO
PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO QUITE
  LA TAPA. EN CASO DE REQUIERIR SERVICO, DIRIJASE AL
           PERSONAL AUTORIZ  ADO POR LA COMPANIAÉ

VESAفتح غطاء 
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.دادعتسالا عضو ىلإ لاقتنالاو زاهجلا ليغشت فاقيإب موقي
.)9 ىلإ 0 نم( مقر يأ وأ –/+ Channel طغضا ،زاهجلا ليغشتلو
é“�uB�« l{Ë —

 منًياامج قسريل البر لتحوTVضع استخدم هذا الزر في و– 
يو) (نيكام استرNicam Stereoيو) و (استرStereoضعي و

) أوI (ثنائي Dual Iنو) أو لالختيار بني  (موMonoضع إلى و
Dual II ثنائي) IIيكون مؤ) ( شرMonoمو) نو) على الشاشة

ي).يل القسرضع التحوبلون أحمر عندما يكون في و
مات)، استخدم هذا الزر (قناة املعلوTeletextضع في و– 

استخدام قناة”مات (انظر قسم ظائف قناة املعلولو
).“ماتاملعلو

““ —AV channel …UM3® AV©

، للتنقل بنيTVضع اضغط هذا الزر بشكل متكرر في و– 
بة.اختيار القناة املطلو املتاحة وAVات قنو

مات)، استخدم هذا الزر (قناة املعلوTeletextضع في و– 
استخدام قناة”مات (انظر قسم ظائف قناة املعلولو

).“ماتاملعلو
‘“—Screen Format  ©W�UA�« oO�M"®

 بشكل متكرر للتنقل بنيTVضع اضغط هذا الزر في و– 
ب.اختيار التنسيق املطلوتنسيقات الشاشة املتاحة و

مات)، استخدم هذا الزر (قناة املعلوTeletextضع في و– 
استخدام قناة”مات (انظر قسم ظائف قناة املعلولو

).“ماتاملعلو
(“√— —«Mode/DVDl{u�«® DVD/©

بعة لالختيارار األراضغط أحد األزر       – 
Radioتر) و  (كمبيوPCيون) و  (تلفزTVضاع من بني أو

ضوح). (عالي الوHDاديو) و (ر
)÷ار لتسجيل(، اضغط هذه األزرDVDضع عندما تكون في و– 

CDص) تقر3) تأو تشغيل(7) تأو إيقاف(4تأو إعادة لف(
.DVDص تأو قر

§“jAM�« rJ9��« —

ف اإلضاءة احمليطة.ظرودة وارة الودة اإلشارة بناء على جودة الصورلتحسن جو
è“√— d�R*« —«

Downألسفل  و Upألعلى وRightاليمني  وLeftشر ناحية اليسار ار مؤبعة كأزراء األرتعمل األجز
ضبط عناصر القائمة.تستخدم الختيار وتو
! Menu©WLzUI�®

اخلروج منها.ض القائمة على الشاشة ولعر
ç“—Volume + / –  ©�uB�« Èu��( j�{®

ت أو خفضه.ى الصوفع مستوم بريقو
0“— Mute ©�uB�« �UH>≈®

ى.ة أخرت، اضغط نفس الزر مرالستعادة الصوت. وم بإخفات الصويقو
1“® W�UA�« vKA ÷dF�« —OSD�U(uKF*« …UM3 ”dNDË ©

 –Wضع م هذا الزر في ويقوTVضعنامج، وقم البرمات اخلاصة بالشاشة (رض املعلويون)، بعر (تلفز
نامج علىقم البرض رلعرده) أو اخلروج منها. وجوقت في حالة وقت املتبقي في املؤت، الوالصو

ان.ار في الضغط ملدة خمس ثوار، اضغط على هذا الزر مع االستمرالشاشة باستمر
ئيسية.س الردة إلى صفحة الفهرمات) للعو (قناة املعلوTeletextضع اضغط هذا الزر في و– 
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ة اخلاصةة داخل صورميكنك استدعاء نافذة صور
يون)، (تلفزTVضع تر عندما تكون في وبالكمبيو

ةة داخل صورباملثل، ميكنك استدعاء نافذة صورWو
تر)، (كمبيوPCضع نفي ويون عندما تكواخلاصة بالتلفز

يد من ملز“ةة داخل صوراستخدام صور”(انظر قسم 
مات).املعلو

3“ —Mode Selector©l{u�« —UO�>«® 

ضعاضغط على هذا الزر بشكل متكرر الختيار الو
شر عند ضغط هذا). يضيء املؤDVD, AUX, TVب (املطلو

شر بعده. ينطفئ املؤضع الذي مت اختيارض الوالزر لعر
اًد تلقائييعوالي ٢٠ ثانية من عدم الضغط على الزر وحو

يون). (تليفزTVضع إلى و
4“—Pixel Plus e�« q�J��«®F“ Ø©bz« —Fast Forward

d��« ÂbI��«®©ÂU(ú� l�

ضعض ويون) لعر (التلفزTVضع اضغط الزر فى و -
ائد). (البكسل الزPixel Plusة يبي مليزض التجرالعر

يدائد) اجلمع الفر (البكسل الزPixel Plusة فر ميزتوو
التفاصيل الطبيعيةتأثير العمق وضوح وبني منتهى الو

كة سلسةفر حرقة. كما توان احلية املشراأللواحلقيقية و
من أي مصدر.قت وطبيعية فى أي وو

∫W�u�Kظيفة  ال تطبق و�Pixel Plusإال على 
 فقط.26PF9956از طر و 23PF9956ازطر

ص، فهذا ميكنك من تقدمي قرDVDضع عندما تكون في و -
VCD/DVDعة لألمام. بسر

5“ —Teletext /Pause©X3R( n3u" Ø�U(uKF*« …UM3® 

مات.ضع قناة املعلويتيح لك هذا الزر الوصول إلى و
قيف، يتيح لك هذا الزر توDVDضع عندما تكون في وو

قتا.نامج الذي تشاهده مؤالبر
6“ —Programme list /OKd��« WLzU3® ©oD«u( ØZ(«

يون، يتيح لك هذا الزرضع التلفزعندما تكون في و
ظيفةاستخدام و”امج (انظر قسم ض قائمة بالبرعر

م هذا، يقوDVDضع ). عندما تكون في و“امجقائمة البر
الزر بالتأكيد على عمليات االختيار أو الضبط.

7“ —CHANNEL +/–©�«uMI�« —UO�>«® 

.ةيلزانت وأ ةيدعاصت ةروصب تاونقلا رايتخا كل حيتي
8“√—…—uB�«Ë �uB�« ¡UI�L« —«

ةالصورت وتتيح لك الوصول إلى أمناط ضبط الصو
“ةالصورت وانتقاء الصو”ها (انظر قسم اختياراخملتلفة و

مات.يد من املعلوملز
9“√— s( ÂU3—_« —«0 v�≈ 9

ات في حالة القنو�W�u�K∫ات. تتيح لك اختيار القنو
قم الثاني قبل اختفاءقمني، يجب إدخال الرذات الر

.“-”عالمة 
“ÂuM�« X3R( —

منية يتم بعدها حتول اجلهاز إلىة زيتيح لك اختيار فتر
“مقت النوتشغيل مؤ”ا (انظر قسم ًضع االستعداد تلقائيو

مات).يد من املعلوملز
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Soundة) و  (الصورPictureائم يون الوصول إلى قوئيسية في التلفزتتيح لك القائمة الر
ضع). (الوMode (تثبيت) و  Installايا) و (املزFeaturesت) و (الصو

ت كنترول التيميوار الريون، عليك أن تعتاد على أزرائم التلفزقبل أن تبدأ في استخدام قو
On-Screenشر) و  (مؤCURSOR (قائمة) و MENUار هي: هذه األزرا. وًستستخدمهاكثير

Display (OSDالعر)W (.(ض على الشاشة

 “ —OSD÷dF�«® 

©W�UA�« vKA

ضاستخدم هذا الزر لعر
قممات الشاشة (رمعلو

تضع الصوالقناة وو
قت املتبقي فيالوو

ده) أوجوقت في حالة واملؤ
قمض رلعراخلروج منها. و

القناة على الشاشة
ار، اضغط علىباستمر

ان.هذا الزر ملدة خمس ثو
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 “ —MENU©WLzUI�«® 

اضغط على هذا الزر
للدخول إلى قائمة

ئيسية.يون الرالتلفز

ا استخدام هذاًميكنك أيض
الزر للخروج من القائمة

دة على الشاشة.جواملو

 “√ —d�R*« —«

بعة من الزر هياء األراألجز
ألسفل و Upشر ألعلىار املؤأزر

Down وجلهة اليسار Leftجهة و
. Rightاليمني

ار الختياراستخدم هذه األزر
للقيامب وعنصر القائمة املطلو

ًاأيضبعمليات الضبط و
عية.ائم الفرللدخول إلى القو

شر ألعلىاملؤ

شر ألسفلاملؤ

شراملؤ
جهة

اليمني

شراملؤ
جلهة

اليسار
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Auto و )ةغللا( Language فئاظو ىلإ لوصولا نويزفلتلا يف )تيبثت( Install ةمئاق كل حيتت
Store )يئاقلتلا ظفحلا( و Manual Store )يوديلا ظفحلا( و Sort )بيترت( و Name )مسالا(.

ضعيون من أن اجلهاز في و (تثبيت) في التلفزInstallتأكد قبل الدخول إلى قائمة 
ت كنترولميو) في الرTV( يون، اضغط زرضع تلفزإذا لم يكن اجلهاز في ويون. والتلفز

يون.ضع تلفزللدخول إلى و

…uD)«“ jG{«—

 (احلفظ التلقائي).Auto Storeاختيار 

ات.بدء الضبط التلقائي للقنو

دة علىجواخلروج من القائمة املو
د االنتهاء من التثبيتالشاشة مبجر

التلقائي.

∫W�u�Kيون،ال تفهم لغة تشغيل التلفزت لغة خاطئة لسبب أو آلخر و إذا كنت قد اختر�
جوع إلى لغتك املفضلة:ات التالية للرفقم باخلطو

ض على الشاشة) للخروج من القائمة. (العرOSDاضغط على زر –
ئيسية. (قائمة) للدخول إلى القائمة الرMENUاضغط زر –
ابع في القائمة ثمشر ألسفلW بشكل متكرر الختيار العنصر الراضغط على زر املؤ–

شر جلهة اليمنيW للدخول إلى قائمة اللغة.اضغط زر املؤ
شر جلهة اليسار أو اليمني (تظهر اآلن القائمةاختر لغتك املفضلة باستخدام زر املؤ–

ا.ًيون تلقائيات التلفزميكنك اآلن الشروع في تثبيت قنوها). وباللغة التي مت اختيار

ئيسية.الدخول إلى القائمة الر

 (تثبيت).Installاختيار 

∫W�u�Kء املظلل من زر يبني اجلز�
شر املنطقة التي يجب عليكاملؤ

الضغط عليها.

 (تثبيت).Installالدخول إلى قائمة 

اختيار لغتك املفضلة (تصبح لغة
تها).القائمة هي اللغة التي اختر

&

é

“
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è

يونقائمة التلفز

ةالصور
تالصو

ايااملز
XO�O"

ضعالو

السطوع• 
لون• 
تباين• 
ضوح و•
جة لون در•

EnglishÑ É

تثبيت

WG�

qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qتيبتر
qسم
qتعديل القناة

Ñ É

تثبيت

لغة
qw�¬ kHS

qيحفظ يدو
qتيبتر
qسم
qتعديل القناة

2

196.MHz
Ñ É

qالقناة
qTV

w�¬ kHS

W�«b��«
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4

ي حفظ كليتيح لك الضبط اليدويون بنفسك. وات التلفزا القيام بضبط قنوًميكنك أيض
ا.ًينامج يدوبر

ي) (احلفظ اليدوManual Storeاختر 
 (احلفظManual Storeادخل إلى قائمة و

ي).اليدو

 (نظام اللون).Colour Systemيتم متييز 
اختر نظام اللون املالئم.

ت) (نظام الصوSound Systemاختيار 

ت املالئم.اختر نظام الصو
�K�u�W∫ رايتخا مت اذإAUTO )يئاقلت(،
ةروصلاو توصلا ماظن رايتخا متي فوسف
.لاسرإلا ماظن بسح اًيكيتاموتأ ىنعملا

 (بحث) لبدء الضبطSearchاختر 
قفيون. يتوات التلفزي لقنواليدو

سال.د العثور على قناة إرالبحث مبجر

ا، اخترًًات جيدإذا لم يكن استقبال القنو
Fine Tuneالفة دقيقة). (مؤ

رز قيرط نع كلذل ًاعبت طبضلا ةيلمعب مق
يف أدباو .راسيلا وأ نيميلا ةهج رشؤم
.اًديج لابقتسالا ناك اذإ ةانقلا رايتخا

 (القناة).Channelاختر 

يدها.قم القناة التي ترأدخل ر

 (حفظ).Storeاختر 

٨ نم تاوطخلا ررك ∫?�K�u�W .ةاـنقلا ظفح
.ىرخأ لاسرإ ةانق نع ثحبلا ةلصاومل ٢١ ىلإ

اخرج من القائمة من الشاشة.

»%�%« XOGH�uMI% wzUIK»&”في  ≤ إلى ±ات من كرر اخلطو

eHK�%«Êu0“.
Ñ ÉÊuK�« ÂUEL

qتنظام الصو
qبحث
qالقناة
qالفة دقيقةمؤ
qحفظ

ياحلفظ اليدو

Ñ É

196.25MHzÑ É

qنظام اللون
�uB�« ÂUEL

qبحث
qالقناة
qالفة دقيقةمؤ
qحفظ

ياحلفظ اليدو

qنظام اللون
qتنظام الصو

Y9X

qالقناة
qالفة دقيقةمؤ
qحفظ

ياحلفظ اليدو

8Ñ É

Ñ É

qنظام اللون
qتنظام الصو
qبحث
qالقناة

WIO3œ WH�«R(

qحفظ

ياحلفظ اليدو

qنظام اللون
qتنظام الصو
qبحث

…UMI%«

qالفة دقيقةمؤ
qحفظ

ياحلفظ اليدو

qنظام اللون
qتنظام الصو
qبحث
qالقناة
qالفة دقيقةمؤ

kHS

ياحلفظ اليدو

kHS

wzUIK"

wzUIK"

2 ÉÑ
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نية معينة.يوقم آخر مبحطة تلفزقم القناة إلى رتيب تغيير رظيفة الترتتيح لك و

ضعادخل إلى وتيب) و (ترSortاختر 
شر جهة اليمني.تيب بضغط زر املؤالتر

قميده لتغيير رنامج الذي تراختر البر
القناة.
تيب (يشير السهم اآلنضع الترادخل و

إلى جهة اليسار).
يد تبديلها.اختر القناة اجلديدة التي تر

تيب (يشير السهمضع الترقم بتشغيل و
تيب).إلى جهة اليمني عند انتهاء التر

اخرج من القائمة من الشاشة.

eHK��« �«uM3 WOL�"Êu�
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يدها.ظيفة التسمية إدخال اسم ألية قناة ترتتيح لك و

ضع االسمادخل فى و و(Name)ً اختر اسما
شر جهة اليمني.بضغط زر املؤ

يد تسميته.نامج الذي تراختر البر

ضع التسمية.ادخل و

ف التالي،ف األول. إلدخال احلرأدخل احلر
شر جلهة اليمني لالنتقالاضغط زر املؤ

ضع التالي. (ميكنك إدخال ما يصلإلى املو
ف).إلى خمسة حرو

كنحفظ االسم. يظهر االسم اآلن في الر
ي.األيسر العلو

اخرج من القائمة من الشاشة.

»%�%« XOGH�uMI% wzUIK»&”في ≤  إلى ±ات من كرر اخلطو

eHK�%«Êu0“.

»%�%« XOGH�uMI% wzUIK»&”في ≤  إلى ±ات من كرر اخلطو

eHK�%«Êu0“.

2Ñ É

2 ZÑ É

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qتيبتر
qr�«

qتعديل القناة

ياحلفظ اليدو

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qتيبتر
qr�«

qتعديل القناة

ياحلفظ اليدو

Ñ

0

1

2

3

4

5

É

0

1

2

3

4

5

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qVO"d"

qاسم
qتعديل القناة

ياحلفظ اليدو

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qVO"d"

qاسم
qتعديل القناة

ياحلفظ اليدو

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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»%�%« XOGH�uMI% wzUIK»&”في  ≤ إلى ±ات من كرر اخلطو

eHK�%«Êu0“.

UNDcS - w��« �«uMI�« …œUF��« WOHO�

.“%« &«uM< q0bF'Êu0�eHK” في ∂إلى ± ات من كرر اخلطو•
شر(املؤ شر ألعلى) أو زر(املؤ يد إلغاء حذفها بالضغط على زراختر القناة التي تر•

ألسفل).
شر جلهة اليمني) لتشغيل إلغاء حذف القناة.(املؤ اضغط زر•
. (OSD) اخرج من القائمة من الشاشة بالضغط على زر•
اخرج من القائمة من الشاشة.•

اتديء أو الضعيف أو القنوات ذات االستقبال الرة من تعديل أو تخطى القنومتكنك هذه امليز
التي ال تشاهدها غالبا.

∫W�u�Kات فال ميكنك الوصول إليها باستخدام زرد تخطى أحد القنو مبجر�CHANNEL +
.(9 - 0)قمية ات إال من خالل املفاتيح الر. إذ ال ميكنك الوصول للقنو–أو 

 (تعديل القناة).Channel Editاختر 

 (تعديلChannel Editأدخل قائمة 
ات)القنو

يد حذفها.اختر القناة الذي تر

 (مت حذفها).Skippedاختر 

 (تشغيل) لتشغيل تخطى القناة.Onاختر
كن األيسرستظهر عالمة ز.س Wفي الر

ضيح أن القناةقد متي لتوالعلو
حذفها.

اخرج من القائمة من الشاشة.

3Ñ É

Ñ É

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qتيبتر
qاسم
q…UMI�« q�bF"

ياحلفظ اليدو

…UMI�«

qفمحذو

تعديل القناة

qالقناة
·Ëc9(

تعديل القناة

القناة• 
ف محذو•

qOGA"
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ئيسية.أدخل إلى القائمة الر

Soundة) أو  (الصورPICTUREاختر 
ت).(الصو

ة) أو (الصورPICTUREأدخل قائمة 
ت). (الصوSoundقائمة 

يدة الذي ترت أو الصوراختر عنصر الصو
ضبطه.

ة الذيت أو الصوراضبط عنصر الصو
يده.تر

ة أو القيام بضبطها.الصورت وة اختيار إعدادات الصوالصورت وائم الصوتتيح لك قو

جة السطوع.فع درخلفض أو ر
ان.فع كثافة األلوخلفض أو ر
 فى أكثرًى التباين إلى أن تظهر التفاصيل جيدافع مستوخلفض أو ر

ة.اء الفاحتة فى الصوراألجز
ة.ضوح لتحسني تفاصيل الصورى الوفع مستوخلفض أو ر
امججة اللون على بر تنطبق در�W�u�K∫فع كثافة اللون. خلفض أو ر

NTSC فقط. ال يظهر عنصر Hueنامج في في القائمة إذا كان البر
.PALضع و

Warmازن) أو  (متوNormalة: يتيح لك اختيار ثالثة إعدادات للصور
قة). (مييل للزرCoolار) أو (مييل لالحمر

…—uB�«Ë 	uB�« 	«œ«b�≈ n�Ë

)Brightnessالسطوع (
)Colourتاللون (

)Contrastالتباين (

)Sharpnessضوح (الو
)Hueجة اللون ( در*

كثافة اللون
)Colour Temp(

…—uB�« WLzU� d�UM�WDA�_«

تمعادل الصو
)Equalizer(

)Balanceازن(التو

AVLى (أداة ضبط مستو
ا)ًماتيكيت أتوالصو
Dolby Virtualنظام 

تز (ذبذبات منخفضة) إلىت من ٢٠ هيريتيح لك اختيار منط الصو
تفعة).تز (ذبذبات مر١٠ كيلو هير

اليمنى عنى وت فى السماعات اليسرازن الصوى تولضبط مستو
فعه.يق خفضه أو رطر

ت حتىى الصوتفاع مستو (تشغيل) من ار”On“ظيفة يحد اختيار و
نامج أو أثناء اإلعالنات. أثناء تغيير البرًيظل كما هو خصوصا

Dolby Virtualيو) و  (االسترStereoيتيح لك االختيار بني نظام 
كذلك االختيار بنييو وت االسترضع الصوسال في وعندما يكون اإلر

سال فياسع النطاق) عندما يكون اإلر (وSpatialنو أو ت املوالصو
نو.ضع موو

…—uB�« WLzU� d�UM�WDA�_«

±±

	uB�« ‰œUF�

qازنالتو
qتنة الصوازمو
qنظام

تالصو

• 120 Hz

• 500 Hz

• 1500 Hz

• 5 KHz

10 KHz •



X�R*« Â«b���«

قت معني أثناء مشاهدة قناةى في وقت للتحول إلى قناة أخرقت ضبط املؤة املؤتتيح لك ميز
د غلق جهازقت مبجرا، إذ يتم تعطيل املؤًقت، يجب أال يكون اجلهاز مغلقحتى يعمل املؤي. وأخر

يون.التلفز

ئيسية.(القائمة) للدخول إلى القائمة الر اضغط زر&

éايا (شر ألسفل) الختيار املز(املؤ اضغط زرFeatures.(

شر جلهة اليمني) لدخول قائمة(املؤ اضغط زر“
).Featuresايا (املز

شر جلهة اليمني) للدخول إلى قائمة(املؤاضغط زر‘
).Timerقت (املؤ

اليسار للوصول إلى عناصرأسفل وجلهة اليمني وشر ألعلى وار املؤأزراستخدم القائمة و
قت.قت. قم بعمليات الضبط التالية أو بتشغيل املؤقائمة املؤ

X�u�«:قت.ة املؤقت احلالي لتشغيل ميزأدخل الو
W!«b#�« X�Ë:يد تشغيل القناة فيه.قت الذي ترأدخل الو

®Start Time©

nO�u)�« X�Ë:نامجقيف البريد توقت الذي ترأدخل الو
®Stop Time©.فيه

…UMI�«:يد االنتقال إليها.قم القناة التي تراختر ر
®CHANNEL©

qOGA)�«:ضعي اختر من بني وOnceاحدة) وة و (مر
®Activate©Dailyقت.ا) لتشغيل املؤًمي (يو

÷dF�«: اخترOnقت احلاليض الو (تشغيل) لعر
®Display©.على الشاشة

±≤

– – : – –Ñ ÉX�u�«

qقت البدايةو
qقيفقت التوو
qالقناة
qالتشغيل
qضالعر

قتاملؤ

qقتالو
qقت البدايةو
qقيفقت التوو
q…UMI�«

qالتشغيل
qضالعر

قتاملؤ

2Ñ É

قتاملؤ

Ñ É

qقتالو
qقت البدايةو
qقيفقت التوو
qالقناة
qqOGA��«

qضالعر

قتاملؤ

qقتالو
qقت البدايةو
qقيفقت التوو
qالقناة
qالتشغيل
q÷dF�« Ñ É

qX�R*«

qقفل األطفال
q+ التباين
qضاءتتخفيض ضو
qةة داخل صورصور

ايااملز

قت الو• 
قت البداية و• 
قيفقت التو و• 

القناة • 
 التشغيل• 

…b$«Ë …d�

qOGA%
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امجات ملنع األطفال من مشاهدة بر (قفل األطفال) من قفل القنوChild Lockة متكنك ميز
بة.غوى أنها غير مرمعينة تر

‰UH3_« qH� WLzU� v�≈ ‰u6b�« WOHO7

.“»;(:X�R*« Â«b”في ≤ إلى ± ات من كرر اخلطو

ئيسية.أدخل إلى القائمة الر

).Featuresايا (أدخل قائمة املز

).Child Lockاختر قفل األطفال (

).Child Lockضع قفل األطفال (أدخل و

 ت، فتظهر0711مز الوصول ادخل ر
مز (غير صحيح). أدخل رIncorrectسالة ر

ـطلب منكُى. فيةأخر مر 0711الوصول
مز.عندئذ تغيير الر

يده.مز الوصول الذي ترأدخل ر

مز الوصول اجلديد.أكد على ر
مز اجلديد، تظهرد التأكيد على الرمبجر

إذا). وChild Lockقائمة قفل األطفال (
ات، ميكنك اآلندت تشغيل قفل القنوأر

االنتقال إلى الصفحة التالية للحصول
مات اخلاصة باستخدامعلى املعلو

ات اخملتلفة لعملية القفل. أما إذا لماخليار
ة،اضغط علىيد تشغيل هذه امليزتكن تر

تللخروج من القائمة. زر

‘

(

§

è

!

ç

0

∫W�u�Kدت الدخول إلى قائمة قفل األطفالأردة على الشاشة وجوجت من القائمة املو إذا خر�
مز الوصول اجلديد،إذا نسيت راحدة فقط. وة ومز دخول جديد مرة ثانية، عليك أن تدخل رمر

ها. السابق ذكر∞±إلى ∂ ات من كرر اخلطو

…uD)«“ jG{«—
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ايااملز

qقتاملؤ
q‰UH'_« qH�

q+ التباين
qضاءتتخفيض ضو
qةة داخل صورصور

ايااملز

* * * *Ñ É

qقتاملؤ
q‰UH'_« qH�

q+ التباين
qضاءتتخفيض ضو
qةة داخل صورصور

ايااملز

* * * *Ñ É

qقتاملؤ
q‰UH'_« qH�

q+ التباين
qضاءتتخفيض ضو
qةة داخل صورصور

ايااملز

* * * *Ñ É

qقتاملؤ
q‰UH'_« qH�

q+ التباين
qضاءتتخفيض ضو
qةة داخل صورصور

ةالصور
تالصو

e*«U*«

تثبيت
ضعالو

قت املؤ• 
 قفل األطفال• 
 التباين +• 

ضاء تتخفيض ضو •
ةة داخل صورصور•  

يونقائمة التلفز

—‰u�u�« e�

`O,� dO-

—‰u�u�« e�

d�« dOOG%e�

d�« bO.Q%e�

b.R�
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د أو كافةاء بشكل منفرات سو) من: قفل القنوChild Lockمتكنك قائمة قفل األطفال (
اءات سومسح القنومز الوصول وتغيير رضوح وقفل القناة عالية الواحدة وة وات مرالقنو

احدة.ة وات مرد أو كافة القنوبشكل منفر
ارمز الوصول باستخدام أزرأدخل ر و“»;(:X�R*« Â«b” كما في µ إلى ±ات من كرر اخلطو

.9 إلى 0قام من األر 
ألسفل وجلهةشر ألعلى وار املؤأزر)، استخدم القائمة وChild Lockفي قائمة قفل األطفال (

تشغيلها.ظائف قفل األطفال واليسار للوصول إلى واليمني و
@«uMI�« qHIA:ضع قفلللدخول إلى و اضغط زر

الختيار اراستخدم أزرات. والقنو
يد قفلها أو فتحها ،ات التي ترالقنو

ات التيلقفل أو فتح القنو ارأزرو
د قفل قناة معينة، يظهرمبجرتها. واختر

) بجانب القناة التيFمز قفل مفتاح (ر
ضعللخروج من و مت قفلها. اضغط زر

دة إلى قائمة قفلالعوات وقفل القنو
األطفال.

@«uMI�« qH�:الختيار  استخدم زرOn ”أو“تشغيل 
Off ”لقفل أو فتح قناة عالية“ قيفتو
ضوح.الو

e�d�« dOOGA:ضع تغييرللدخول إلى و اضغط زر
مز الوصول اخلاص بكمز. أدخل رالر

.9 إلى 0قام من ار األرباستخدام أزر
ى للتأكيد.ة أخرمز الوصول مرأدخل ر

dC≈q�U7 ⁄«:ات.ملسح جميع القنو قم بالضغط زر

qJ�« qH�:ات.لقفل جميع القنو استخدم زر

®Lock Channel©

Õu{u�« WO�U�

8 FÑ É

Ñ É

قفل األطفال

qقفل القناة
Õu{u�« WO�U� 	«uMI�« qH�

qمزتغيير الر
qاغ كاملإفر
qإقفال شامل

qOGA%

– – – –Ñ É

قفل األطفال

qقفل القناة
qحوضولا ةيلاع تاونقلا لفق

d�« dOOG%e�

qاغ كاملإفر
qإقفال شامل

—b*b3 e�

Ñ É

قفل األطفال

qقفل القناة
qحوضولا ةيلاع تاونقلا لفق
qمزتغيير الر

d4≈q�U. ⁄«

qإقفال شامل
d4≈ø⁄«

قفل األطفال

qقفل القناة
qحوضولا ةيلاع تاونقلا لفق
qمزتغيير الر

اغ كاملإفر
qq�U7 ‰UH�≈ Ñ ÉqOGA%

قفل األطفال

…UMI�« qH�

qحوضولا ةيلاع تاونقلا لفق
qمزتغيير الر
qاغ كاملإفر
qإقفال شامل
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 …eO�PIXEL PLUSe�« qAJ<�«® ©bz«

ئيسية.(القائمة) للدخول إلى القائمة الر اضغط زر&

éايا (شر ألسفل) الختيار املز(املؤ اضغط زرFeatures.(

).Featuresايا (شر لليمني) لدخول املز(املؤ اضغط زر“

+CONTRASTة شر ألسفل)الختيار ميز(املؤ اضغط زر‘

ضاء). (تخفيض الضو NRة(التباين +) أو ميز

شر جلهة اليمني/اليسار) للتبديل(املؤ اضغط زر)
On. اختر“قيفتو” Off و “تشغيل” Onبني خيار 

ة.(تشغيل) لتشغيل هذه امليز

.يق زراخرج من القائمة من الشاشة عن طر§

ة إلى أقصى حد للحصول على من حتسني التباين اإلجمالي للصور+Contrastة متكنك ميز
“شةاملشو”ة ضاء) من حتسني الصور (تخفيض الضوNRة متكنك ميزة. وية أفضلللصوررؤ

 (تشغيل)لتشغيل”On“سال الضعيف. اختر ة) نتيجة لإلر(التي بها نقاط صغير
ضاء). (تخفيض الضوNoise Reductionة  (التباين+) أو ميز +CONTRASTةميز

تميو) على الرPixel Plus( اضغط زر&
Pixelة يبي مليزض التجركنترول. فيظهر العر

Plusتظهرائد) عليالشاشة. و (البكسل الز
ة على اجلانب األيسر من الشاشة دونالصور

 (البكسلPixel Plusة التحسني اخلاص مبيز
ائد) بينما تظهر على اجلانب األمين بتحسنيالز

Pixel Plus.
éاضـغـط زر )Pixel Plusض) لـلـخـروج مـن الـعــر

ائد) عـلـى (البكسـل الـزPixel Plusة يبي ملـيـزالتجـر
الشاشة.

PIXEL PLUSف باسم يدةتعرة فر) مبيزLCDيون ذو شاشة البلور السائل (يأتي التلفز
ضوحيد بني منتهى الوائد) اجلمع الفر (البكسل الزPixel Plusة ميزفرتوائد)، و(البكساللز

كة سلسةفر حرقة، كما توان احلية املشراأللوالتفاصيل الطبيعية احلقيقية ويادةتأثير العمق ووز
يدة، فم مبا يلي:ة الفرية هذه امليزحتى تتمكن من رؤمن أي مصدر، وقت وطبيعية فى أي وو

Pexel Plus Demo

Off On

Pixel Plus Demo

يونقائمة التلفز

ةالصور
تالصو

ايااملز
XO<D%

ضعالو

قت املؤ• 
 قفل األطفال• 
 التباين +• 

ضاءتخفيض الضو • 
ةة داخل صور صور• 

Ñ É

يونقائمة التلفز

قتاملؤ
قفل األطفال

´ s*U<��«

ضاءتخفيض الضو
ةة داخل صورصور

qOGA%

Ñ ÉqOGA%

قتاملؤ
قفل األطفال

´ s*U<��«

¡U{uC�« iOH�%

ةة داخل صورصور

يونقائمة التلفز
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تر.ة) اخلاصة بالكمبيوة داخل صور (صور PIPة استدعاء نافذةتتيح لك هذه امليز
تر اخلاص بالكمبيوDVI بخروج DVIة)، يجب توصيل دخول ة داخل صور (صور PIPحتيتعملو

يع اخلاص بالتوصيل).(انظر الدليل السر
ئيسية.للدخول إلى القائمة الر اضغط زر&

éبشكل متكرر إلى أن يتم اختيار اضغط زر
).Featuresايا (املز

).Featuresايا (للدخول إلى قائمة املز اضغط زر“

بشكل متكرر حتى يتم اختيار اضغط زر‘
PIPة).ة داخل صور (صور

ة داخل (صورPIPللدخول إلى قائمة  اضغط زر)
ة).ة داخل صور (حجم الصورPIP Sizeة). يتم متييز صور

بالختيار احلجم املطلو ارقم بالضغط على أزر§
 (صغير)Smallهو: ) وPIP sizeة (ة داخل الصورللصور

-Side-by (كبير) أو Largeسط) أو  (متوMediumأو 
Sideةيك نافذة صورا حترًميكنك أيض جلنب). وً (جنبا

ا منًة) أفقيسطة أو كبيرة أو متوة (صغيرداخل صور
ا من أعلى ألسفل حسبماًأسياليسار إلى اليمينأو ر

يد.تر

èالختيار  اضغط زرVerticalا) أو ًأسي (رHorizontal
ا).ً(أفقي

ا أوًة أفقية داخل صوريك نافذة صورلتحر اضغط زر!
ا.ًأسير

çة من على الشاشة،ة داخل صورللخروج من نافذة صور
ة). (حجم الصورPIP sizeإلى أن يتم حتديد  اضغط زر
Offبشكل متكرر فيتم حتديد خيار  اضغط زر

قيف).(تو

∫W�u�K�

تميود بالرجواملو ) PIPة من خالل زر (ة مباشرة داخل صورا الوصول إلى نافذة صورًميكنك أيض
كنترول.

ة).ة داخل صور (صورPIPض نافذة لعر اضغط زر•
اختيار احلجمة وة داخل صوربشكل متكرر لالنتقال بني مختلف أحجام نافذة صور اضغط زر•

ب.املطلو
ا.ًأسيا أو رًة أفقية داخل صوريك نافذة صورلتحر استخدم زر•

±∂

X�R*«

qقفل األطفال
q+ التباين
qضاءتتخفيض ضو
qةة داخل صورصور

ايااملز

قت الو• 
قت البداية و• 
قيفقت التو و• 

القناة • 
 التشغيل• 

Ñ É…—u� qE«œ …—uB�« rG$

qاًأفقي
qًاأسير

ةة داخل صورصور

nO�u%

1Ñ É

ةة داخل صورصور

qةة داخل صورحجم الصور
OI4√ÎU

qًاأسير

1Ñ É

ةة داخل صورصور

qةة داخل صورحجم الصور
qاًأفقي

—O�√ÎU

Ñ É…—u� qE«œ …—uB�« rG$

qاًأفقي
qًاأسير

ةة داخل صورصور

nO�u%



 …eO� Â«b���«MODE©l{u�«® 

±G

® ÂuM�« X�R� Â«b���«SLEEP TIMER©

FMاديو يون كر) استخدام التلفزLCDيون ذو شاشة البلور السائل (ا التلفزًيتيح لك أيض
ضعضع) االنتقال من و (الوMODEة تتيح لك ميزضوح. ويون عالي الوتلفزتر وشاشة كمبيوو

ضوحيون عالي الو) أو التلفزPCتر () أو الكمبيوFM Radio( FM اديوضع ر) إلى وTVيون (التلفز
)HDاديو ضاع رحتى تعمل أوظة: لتشغيل وه. ملحوضع الذي مت اختيارايا الو) للتمتع مبزFM
)FM Radioتر () أو الكمبيوPCضوح (يون عالي الو) أو التلفزHDيجب عمل التوصيالت ، (

يع اخلاص بالتوصيل).املناسبة (انظر الدليل السرالصحيحة و

 حتى تبلغ ٦٠ًيجيامنية (من ١٥ دقيقة تتصاعد تدرة زم اختيار فترقت النوظيفة مؤتتيح لك و
بعد ذلك من ٦٠ دقيقة حتى تبلغ ٩٠ دقيقة، وًيجيابعد ذلك من ٣٠ دقيقة تتصاعد تدردقيقة، و

 حتى تبلغ ٢٤٠ دقيقة) ينتقل بعدها جهازًيجياتتصاعد تدر
ةا عند بلوغ الفترًضع االستعداد تلقائييون إلى والتلفز

 لغلقSleep Offا استخدام خيارًميكنك أيضمنية احملددة. والز
م.قت النوظيفة مؤو

ئيسية.للدخول إلى القائمة الر اضغط زر&

éبشكل متكرر حتى يتم اختيار  اضغط زرMODE
ضع).(الو

ضع). (الوMODEللدخول إلى قائمة  اضغط زر“

يد االنتقال إليه.ضع التي ترالختيار الو اضغط زر‘

ضع.لتفعيل تغيير الو اضغط زر)

ض) لعر“مقت النومؤ” SLEEPTIMER( اضغط زر&
منية.ة الزالفتر

éاضغط زر )SLEEPTIMER ”بشكل“مقت النومؤ (
اختيارمنية اخملتلفة وات الزمتكرر للتنقل بني الفتر

بة.غومنية املرة الزالفتر

∫W�u�K�

SLEEPلي خالل آخر دقيقة من إعداد تظهر شاشة عد تناز•
TIMEاردي الضغط على أي زر من أزريؤم). وقت النو (و

م.قت النولي إلى إلغاء مؤت كنترول أثناء العد التنازميوالر
ان (مع السالمة) خالل آخر عشر ثوGOOD BYEة تظهر عبار•

م).قت النو (مؤSLEEP TIMERمن إعداد 

أو

أو

أو

أو

أو

أو

أو

مقيف النوتو

م ١٥ النو

م ٣٠ النو

م ٤٥ النو

م ٩٠النو

م ١٢٠النو

م ١٨٠النو

م ٢٤٠النو

م ٦٠ النو

q

q

q

قائمة
يونالتلفز

ةالصور
تالصو

ايااملز
تثبيت
l{u�«

TV •

FMاديور• 

ترالكمبيو• 
ضوحالو• 

q

q

q

قائمة
يونالتلفز

ةالصور
تالصو

ايااملز
تثبيت
l{u�«

➠

TV •

 •— u*œ«FM

ترالكمبيو• 
ضوحالو• 
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 l{Ë4:3
د علىيط أسوض شريتم عر و4:3ة بتنسيق يتم إنشاء هذه الصور

ة.جانبي الصور

l{ËZoom 14:9 dI)�«® V!14:9 ©

فيعد ريط أسويبقى شر، و14:9ة بتنسيق يتم تكبير هذه الصور
ة.على جانبي الصور

l{ËZoom 16:9 dI)�«® V!16:9 ©

ضعـفضل استخدام هذا الوُي. و16:9ة بتنسيق يتم تكبير هذه الصور
يء العلوداء في اجلزطة سوض الصور التي يكون بها أشرعند عر

)letterboxالسفلي (تنسيق و

 l{ËSubtitle ZoomdIA® ©s!ËUMF�« V!

 باستخدام كامل سطح4:3ض الصورضع في عريستخدم هذه الو
ة.ين ظاهرك العناوالشاشة مع تر

 l{ËSuper ZoomdI)�«® ©b!bA�« V!

 باستخدام سطح4:3ض الصور بتنسيق ضع في عريستخدم هذه الو
ة.انب الصورالشاشة بأكمله من خالل تكبير جو

 l{ËWidescreendF�« WIUA�«® ©WC!

ةسال الصورضع باستعادة النسب الصحيحة إلرم هذا الويقو
ض الشاشة الكاملة. باستخدام عر16:9بتنسيق 
∫W�u�Kضع، في هذا الو4:3ة بتنسيق ض صور إذا قمت بعر�

ا.ًها أفقيفسيتم تكبير

WK�UJ�« WIUA�«

داء فيطة سوض الصور التي يكون بها أشرضع عند عراختر هذا الو
أسفلها أو في اجلانب األيسر أو األمين منها حتى تتمكن منأعالها و

ة التي على الشاشة.ض الكامل للصوراالستمتاع بالعر

هذهية، وظيفة تنسيقات الشاشة االختيار من بني عدة تنسيقات لالستمتاع بالرؤتتيح لك و
Subtitle و ©Zoom 16:9 dIA®V! 16:9 و ©Zoom 14:9 dIA®V! 14:9 و 4:3-التنسيقات هي: 

Zoom dIA®©s!ËUMF�« V! و Super Zoom dIA®©b!bI V! و Widescreen d� WIUI®©WC!و 
Full Screen ©WK�UJ�« WIUA�«®.

) بشكل متكرر للتنقل بني تنسيقات“تنسيقات الشاشة” Screen Formats ( اضغط زر
شر جلهة(املؤ ي ا استخدام زرًميكنك أيضيده. واختر التنسيق الذي ترالشاشة اخملتلفة و

اليمني/اليسار) للتنقل بني تنسيقات الشاشة اخملتلفة.
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ض) لعر“امجقائمة البر” Program List( اضغط زر&
يون املثبتة.ات التلفزقائمة� بقنو

éاختيار القناةات وللتنقل في قائمة القنو اضغط زر
يد مشاهدتها.التي تر

لالنتقال إلى القناة التي قم بالضغط على زر“
تها.اختر

تللخروج من القائمة. اضغط على زر‘

ار في كافةة باستمردة للصورة للحصول على أفضل جوا بضبط الصورًة تلقائيم هذه امليزتقو
ضع (تشغيل التحكم النشط) أو وActive Control Onضع ميكنك اختيار وسال. وف اإلرظرو

Active Control ON With Sensor.(تشغيل التحكم النشط مع أداة استشعار) 

م (تشغيل التحكم مع أداة استشعار)، تقوControl On With Sensorضع في حالة اختيار و
فة.ف اإلضاءة في الغرضبطها حسب ظروة وأداة استشعار باستشعار إعدادات الصور

ظيفةقيف وقيف التحكم النشط) لتو (توActive Control Offضع ا اختيار وًميكنك أيض
التحكم النشط.

)“التحكم النشط” ACTIVE CONTROL( اضغط زر&
ضاع التحكم النشط اخملتلفةبشكل متكرر للتنقل بني أو

يده.ضع الذي تراختر الوو

éتللخروج من القائمة. اضغط على زر

 …eO� Â«b���«ACTIVE CONTROL©jAM�« rJ,��«® 

يون املثبتةات التلفزة عامة على قائمة جميع قنوامج من إلقاء نظرظيفة قائمة البرمتكنك و
يد مشاهدتها.قت اختيار القناة التي ترفي نفس الوو

أو

قيف التحكم النشطتو

تشغيل التحكم النشط

تشغيل التحكم النشط مع أداة استشعار
أو

2

3

4

5

5

Ñ É

2

3

4

5

5Ñ É

d#�« WLzU�eP�«

d#�« WLzU�eP�«
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هية وة) اختيار أحد خمسة إعدادات للصور (انتقاء الصورSmart Pictureة تتيح لك ميز
Rich (غني) أو Natural(طبيعي) أو Soft  (ناعم) أو DVD/VCD أو Personal.(شخصي) 

هيت وبعة إعدادات للصوت) اختيار أحد أر (انتقاء الصوSmart Soundة تتيح لك ميز
Theatreو ت مسر (صو (حيMusicمو) و (سيقىVoice صو) ت) وPersonal.(شخصي) 

 اخلاص Smart Soundة أو زر اخلاص بانتقاء الصور Smart Picture اضغط زر
يده.ضع الذي ترت بشكل متكرر للتجول بني اإلعدادات الختيار الوبانتقاء الصو

dF%	uB�« 	«œ«b�≈ n*

Personal:علىًة بناءتكون إعدادات الصور 
اتك الشخصية.اختيار

Rich©wMR® :ان النابضة. (يناسبيشدد على� األلو
ف التي تكون إضاءتها في الغرAVضع و

شديدة)

 Natural©wFO#3®:ان األصلية.يشدد على األلو

Soft ©r�U�. (يناسب هذا“الدافئة”ان يشدد على األلو:®
ف التي تكون إضاءتها معتمةاخليار الغر

 مشابهة للسينما عندماًايعطي تأثيرو
ار).تطفئ األنو

DVD/VCD:يناسب“الناعمة”ان يشدد على األلو) .
البحث الذكي …الخ.)تر وألعاب الكمبيو

∫W�u�K� اإلعداد Personalة فيم به باستخدام قائمة الصور (شخصي) هو اإلعداد الذي تقو
فيما عداه. وحيد الذي ميكن تغييرة الوهذا اإلعداد هو إعداد انتقاء الصورئيسية. والقائمة الر

ذلك، يتم ضبط كافة اإلعدادات في املصنع.

dF%	uB�« 	«œ«b�≈ n*

Personal:علىًت بناءتكون إعدادات الصو 
اتك الشخصية.اختيار

Theatre:يشدد على احلساسية لألحداث. (ذبذبات
تفعة)مرمنخفضة و

Music:يشدد على النغمة املنخفضة (ذبذبات
منخفضة)

Voice:يشدد على النغمة العالية (ذبذبات
تفعة)مر

©vIO;u*«®

©wB:I®

©wTdJ*« @uB�«®

©@u�®

©wB:I®

أو

©wB:I®

أو
©wTdJ*« @uB�«®

©vIO;u*«®

©@u�®

أو

أو

©wB:I®

أو
©wMR®

©wFO#3®

©r�U�®

DVD/VCD

أو

أو
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ضاحدة لعرة واضغط على هذا الزر مر
مات (اختر قناة يتم بث قناةقناة املعلو

مات من خاللها).املعلو
ضعى على هذا الزر لوة أخراضغط مر

نامجمات على برصفحة قناة املعلو
يون.التلفز

ضعة ثالثة للخروج من واضغط الزر مر
مات.قناة املعلو

بةمات املطلوأدخل صفحة قناة املعلو
قم الصفحة اآلن(ثالث أعداد). يظهر ر

ي من الشاشة.كن األيسر العلوفي الر
قف العداد عن البحث عند حتديديتوو

إذا استمرمات، وصفحة قناة املعلو
العداد في البحث، فهذا يعني أن
إذاOالصفحة غير متاحة لالختيار. و

قمقمت بعمل خطأ في إدخال ر
الصفحة، فعليك استكمال إدخال
قمالثالث أعداد قبل إعادة إدخال ر

الصفحة الصحيح.
ض لعر+ CHANNELاضغط زر 

– CHANNELالصفحة التالية وزر 
ض الصفحة السابقة.لعر

انار اخلاصة باأللوتتيح لك األزر
ة إلى عنصر أوبعة الوصول مباشراألر

ة.صفحات مناظر

دة إلى صفحةاضغط هذا الزر للعو
ئيسية.س الرالفهر

ضع نصض واضغط هذا الزر لعر
جة أو اخلروج منه. يتمدوالصفحة املز

ض الصفحة النشطة في اليسارعر
ض الصفحة التالية علىيتم عرو

إذا اليمني. اضغط زر التثبيت 
ة (صفحةيد تثبيت الصوركنت تر

يات).احملتو
ض الصفحة النشطة علىيتم اآلن عر

جوع إلىللر اليمني. اضغط زر
ضع العادي.الو

سالم كل قناة بث بإرف تقومات، فسونية يتضمن قناة للمعلويوإذا كان بث القناة التلفز
عندمات، ومات عن كيفية استخدام نظام قناة املعلوس) تتضمن معلوصفحة (صفحة الفهر

ة من نظام البث إلى ذلك في صفحة، فعادة تكون هناك إشار100وصول عدد الصفحات إلى 
ات أسفل الشاشة.سطر اخليار

&…UM� nO�u�ØqOGA�
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حفظها فيبع صفحات مفضلة أو الصفحات األكثر مشاهدة وة اختيار أرتتيح لك هذه امليز
اريق أزرة إلى صفحتك املفضلة عن طرخيار الصفحة املفضلة. ميكنك عندئذ الوصول مباشر

قم الصفحة.ان دون احلاجة إلى إدخال راأللو

ضعمات) للدخول إلى وقيف قناة املعلو (تشغيل/تو Teletext On/Offاضغط على زر١.
مات.قناة املعلو

ف تتغير اآلن احلرو�W0u�K∫) للدخول إلى خيار الصفحة املفضلة. MENU( اضغط زر٢.
قام صفحات.نة في أسفل الشاشة إلى أرامللو

.9 إلى 0قام من األر ار أدخل صفحتك املفضلة باستخدام أزر٣.

يداتبعه بزر اللون الذي تر) و“سض على الشاشة/الفهرالعر” OSD/Index( اضغط زر٤.
حفظ صفحتك املفضلة من خالله.

حفظ الصفحات املفضلة.ات ٣ و ٤ الختيار وكرر اخلطو٥.

ضع الصفحة املفضلة.) للخروج من وMENU( اضغط زر٦.

ضعمات) للخروج من وقيف قناة املعلو (تشغيل/توTeletext On/Off  اضغط على زر٧.
مات.قناة املعلو

�U�uKF*« …UM� Â«b���«

جة، استخدامدوض صفحة مزعند عر
هذا الزر لالنتقال بني الصفحات

ى فيتكون الصفحة األخرجة.ودواملز
د اختيار صفحةضع التعليق مبجرو

يإذا كانت الصفحة حتتونشطة، Oو
عية، استخدم زرعلى صفحات فر

شر جلهة اليمني أو اليساراملؤ
للوصول إلى الصفحة التالية أو

السابقة.
احدة إلظهارة واضغط هذا الزر مر

مات خفية (حلول ألغاز أومعلو
ة ثالثةير …الخ). اضغط الزر مرازفو

مات. (ال ينطبق هذاإلخفاء املعلو
ماتالزر إال على صفحات قناة املعلو

ير…الخ.)ازالتي تتضمن ألغاز أو فو
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 لالستمتاع بسماعه.FMاديو ) برLCDيون ذو شاشة البلور السائل (دك هذا التلفزيزو
يون.د أسفل جهاز التلفزجو املوFMائي اديو مبدخل هوائي الرف هوقم بتوصيل طر

— l{Ë —UO��«u�œ« FM

تميود في الرجو) املوFM“اديو ر” FM Radio( اضغط زر
ضع) إلى وTV/PC/HDضع املستخدم (كنترول لالنتقال من الو

يون.ضع تلفزجوع إلى و) للرTV( . اضغط زرFMاديو ر

d  W"U)« rz«uI�« v�≈ ‰u"u�« u�œ«FM

) للدخول إلى قائمة“قائمة” MENU( اضغط على زر&
ئيسية. الرFMاديو ر

éشر ألعلى أو ألسفل أو لليسار أواملؤ ار استخدم أزر
اليمني الختيار أو ضبط أو تشغيل أحد عناصر القائمة.

∫W0u�Kة  ال يتم استخدام قائمة الصور�Pictureضع في و
“تالصو” Soundى (ائم األخر. في حني تعمل القوFMاديو ر

Features/ ”ايااملزInstall/“ ”تثبيتMode/“ ”بنفس“ضعالو (
يون.ائم التلفزيقة عمل قوطر

— �UD+� XO-./ u�œ«FM

FMاديو  (قائمة) للدخول إلى قائمة رMENUاضغط زر 
شر ألعلى أو ألسفل أو لليسار أوار املؤئيسية. استخدم أزرالر

اليمني  الختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر القائمة.تتضمنقائمة
Install :(تثبيت) العناصر التالية Language(اللغة) و Auto
Store (احلفظ التلقائي) و Manual Storeي) و  (احلفظ اليدوSort

 (االسم).Nameتيب) و(تر

Language©WGK)«® يتيح لك اختيار اللغة املفضلة لديك لكي  : 
ائم على الشاشة بهذه اللغة.ض القويتم عر

Auto Store©wzUIK')« kH(«® اديو :  يتيح لك تثبيت محطات ر
FMا (البحث الكامل).ً تلقائي

Manual Store ©ÍËbO)« kH(«®اديو :  يتيح لك تثبيت محطات ر
FMا (البحث عن محطة ).ًي يدو

Sort ©VO�d�®ىقم قناة أخرقم قناة إلى ر :  تتيح لك تغيير ر
اديو معينة.خاصة مبحطة ر

Name ©rHô«®اديو  :  تتيح لك إدخال اسم ألية محطة رFM
يدها.تر

 W0u�Kاديو :  عند تثبيت محطات ر�FMار، استخدام أزر
اديو. للوصول إلى محطات الر–/+ CHANNEL) أو 9-0قام (األر

ةالصور
�uB�«

ايااملز
تثبيت

ضعالو

EnglishÑ É

تثبيت

WG�

qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qتيبتر
qسم

تعديل القناة

Ñ É

تثبيت

لغة
qw�¬ kH5

qيحفظ يدو
qتيبتر
qسم

تعديل القناة

196.25MHzÑ É

نظام اللون
تنظام الصو

Y+ 

qالقناة
الفة دقيقةمؤ

qحفظ

ياحلفظ اليدو

Ñ

0

1

2

3

4

5

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qVO/d/

qاسم
تعديل القناة

ياحلفظ اليدو

2Ñ É

qلغة
qحفظ آلي
qيحفظ يدو
qتيبتر
qr�«

تعديل القناة

ياحلفظ اليدو

ت معادل الصو•
ازنالتو• 
تنة الصواز مو•
 نظام•

W�«b-�«

اديو قائمةر



≤¥

eHK��« Â«b���«d� Êu� u�œ«FM

— �u" �«œ«b8≈ Â«b���« u�œ«FM

ت أو ضبطها.ت اختيار إعدادات الصوتتيح لك قائمة الصو
يون.ائم التلفزيقة عمل قوائم بنفس طرتعمل هذه القوو

شر ألسفل للدخول إلىار املؤأزر (قائمة) وMENUاضغط زر 
ت). (صوSoundئيسيةثم اختر  الرFMاديو قائمة ر

نيميلا وأ راسيلل وأ لفسأل وأ ىلعأل رشؤملا رارزأ مدختسا
ةمئاق نمضتت .ةمئاقلا رصانع ليغشت وأ طبض وأ رايتخال
و )توصلا لداعم( Equaliser :ةيلاتلا رصانعلا توصلا

Balance )نزاوتلا( و AVL )و )توصلا نزاوم Dolby Virtual.

e*« WLzU� d"UM8 Â«b���«® U�«Features©

ظيفتيايا)، ميكنك الوصول إلى و (املزFeaturesفي قائمة 
Timerقت) و (املؤScreensaver(حافظةالشاشة).تعمل 

قت في قائمةيقة عمل قائمة املؤقت بنفس طرقائمة املؤ
Onظيفة حافظة الشاشة، اختر بالنسبة لويون، والتلفز

عند تشغيلها،ضع حافظة الشاشة. و(تشغيل) لتشغيل و
اسمهادد احملطة وترقت وك على الشاشة للوض متحريظهر عر

).ًافر(إذا كان متو

 …eO� Â«b���«MODE©l{u�«® 

Radio FMضع ضع) االنتقال من و (الوMODEة تتيح لك ميز
تر) (كمبيوPCضع يون) أو و (تلفزTVضع ) إلى وFMاديو (ر

ضع الذي متضوح) لالستفادة من الو (عالي الوHDضع أو و
يقة عمل قائمةتعمل هذه القائمة بنفس طره. واختيار
يون.التلفز

�uB�« ¡UI�=« …eO� Â«b���«

Personalسيقية هي: بعة أمناط موميكنك اختيار أحد أر
سيقى اجلاز) (موJazz (كالسيكي) و Classical(شخصي) و 

فيما عدا النمط الشخصي، فإنب). وسيقى البو (موPopو 
على ذلكى يتم إعدادها في املصنع، والثالثة أمناط األخر

حيدةيقة الو) هو الطرPersonalيكون النمط الشخصي (
أوت.ب من قائمة الصودد املطلوالتي ميكنك بها اختيار التر

wBK,

أو
“U'« vIOHu�

»u-)« vIOHu�

أو

wJOHö:

�uB�« ‰œUF�

qازنالتو
qتنة الصوازمو
qنظام

تالصو

• 120 Hz

• 500 Hz

• 1500 Hz

• 5 KHz

10 KHz •

q

q

q

ايااملز

Ñ É

qقتاملؤ
W>UA�«WEAU5 qOGA/

اديو قائمةر

ةالصور
تالصو

ايااملز
تثبيت
l{u�«

TV •

FMاديور• 

ترالكمبيو• 
ضوحالو• 
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تر)، قم (كمبيوPCضع حتى يعمل وتر. ويون كشاشة كمبيوا استخدام هذا التلفزًميكن أيض
DVIكبل ) فقط وanalogueي (ى اخليار التناظرتر سو إذا لم يكن بالكمبيوVGAبتوصيل كبل 

يع اخلاص) فقط (انظر الدليل السرdigitalقمي (ى اخليار الرتر سوإذا لم يكن بالكمبيو
بالتوصيل).

 l{Ë —UO��«PC©d/uO-L�® 

ضع املستخدمت كنترول لالنتقال من الوميود في الرجو) املو“تركمبيو” PC( اضغط زر
)TV/Radio FM/HDإلى و ( ضعPCكمبيو) ( اضغط زرتر). وTVضعجوع إلى و) للر

يون.التلفز

 rz«u� v�≈ ‰u"u�«PC©d/uO-L�® 

PCض قائمة  (قائمة) لعر MENU اضغط زر&
ئيسية.تر) الر(كمبيو

éشر ألعلى أو ألسفل الختيار أواملؤ اراستخدم أزر
هذهتر)، و (كمبيوPCضبط أو تشغيل عناصر قائمة 

Audio Selectionة) و  (الصورPictureالعناصر هي: 
Reset toايا) و  (املزFeaturesت) و (اختيار الصو

Factory (استعادة إعدادات املصنع) و Modeضع). (الو

…—uB�« �«œ«b8≈ Â«b���«

نيميلا وأ راسيلل وأ لفسأل وأ ىلعأل رشؤملا رارزأ مدختسا
:يه رصانعلا هذهو ،ةمئاقلا رصانع ليغشت وأ طبض وأ رايتخال
– Brightness/Contrast ©s%U-')«ØŸuD1)«®يتيح لك ضبط :

التباين.يات السطوع ومستو
–Horizontal/Vertical—ØwIU√®  ©wH√ضع: ميكنك من ضبط و

ا.ًأسيا أو رًة أفقيالصور
∫W0u�Kأسي إال عندالرضع األفقي وة الو ال تنطبق ميز�

 فقط.VGAتر عبر كبل توصيل الكمبيو
– Colour Temp ©ÊuK)« WUUW:®ات: يتيح لك ثالثة خيار

Coolات هي: هذه اخليارة، ومختلفة لكثافة لون الصور
 (أبيضWarmازن) و  (متوNormalقة) و (أبيض مييل للزر

ار).مييل لالحمر

�uB�« —UO��« …eO� Â«b���«

تاليمني، اختر الصوشر جهة اليسار وار املؤباستخدام أزر
). فعلى سبيلPC/HD أوFM Radio أو TVيده (الذي تر

اديو أثناء استخدامكاملثال، ميكنك االستماع إلى الر
تر.للكمبيو

∫W0u�Kض شاشةاديو عند عر ال ميكنك االستماع إلى الر�
PIPة).ة داخل صور (صور

38 ÉÑŸuDG�«

qتباين
qأفقي
qأسير
qكثافة اللون

ةالصور

…—uB�«

تاختيار الصو
ايااملز

استعادة إعدادات املصنع
ضعالو

السطوع• 
تباين• 
أفقي• 
أسير• 
 كثافة اللون•

تر)(كمبيوPCضع و

Ñ É

ةالصور
�uB�« —UO��«

ايااملز
استعادة إعدادات املصنع

ضعالو

تر)(كمبيوPCضع و

—u�œ«
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e*« WLzU� d"UM8 Â«b���«® U�«Features©

شر ألعلى أو ألسفل أو لليسار أو اليمني الختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر قائمةار املؤاستخدم أزر
ة داخل (صورPIP (التنسيق) و Formatأسي) و  (الرClock (األفقي) و Phaseهذه العناصر هي: ة، والصور

 (الضبط التلقائي).Auto Adjustة) و صور
Phase/Clockd�«ØwIA_«®  ©w�√ط األفقيةالة اخلطو: ميكنك من إز

أسية املتداخلة.الرو
Format ©…—uB�« oOGM/®  يتيح لك االختيار بني تنسيق :Full
Screen (الشاشة الكاملة) أو Native(التنسيق األصلي) اخلاص 

تر.بشاشة الكمبيو
PIP ©…—u" q�«œ …—u"®Lةة داخل صورض نافذة صور: يتيح لك عر

يد منف على مزاء التالية للتعريون. انظر األجزخاصة بالتلفز
ة.مات عن استخدام هذه امليزاملعلو

Auto Adjust ©wzUIK��« j-C�«®Lةضع الصور: ميكنك من ضبط و
يطلب منكشر جلهة اليمني لبدء عملية الضبط. وا. اضغط املؤًتلقائي

شرعند انتهاء عملية الضبط، يتم حفظ التعديل. استخدم زر املؤ
شر جهة اليمني (نعم) ثم اضغط زر املؤ”Yes“ألعلى أو ألسفلالختيار

حلفظ التعديل.
∫W0u�Kة  ال تنطبق ميز�Phase (األفقي) و Clockأسي) و (الر

Auto Adjustتر عبر (الضبط التلقائي) إال عند توصيل الكمبيو
 فقط.VGAكبل 

…eO� Â«b���«PIP WLzU� s� ©…—u" q�«œ …—u"® 

e*«® U�«Features©

يون فيامج التلفزة ملشاهدة برة داخل صورض نافذة صورميكنك عر
ًتر موصالة إال عند توصيل الكمبيوال تعمل هذه امليزقت. ونفس الو
 فقط.DVIبدخول 

يدشر ألعلى أو ألسفل الختيار العناصر التي تراستخدم زر املؤ
أسي أوضع األفقي أو الرة أو الوة داخل صورضبطها (حجم الصور

 جلنب).ًضع جنباالو
ةشر جهة اليسار أو اليمني الختيار حجم شاشة صوراستخدم زر املؤ

 أو“سطمتو” Medium أو “صغير” Smallة التي تفضلها (داخل صور
Large ”أو “كبير Side-by-Side ”يك) أو لتحر“ جلنبًضع جنبافي الو

 جلنب.ًضع جنباا أو في الوًأسيا أو رًة أفقية داخل صورشاشة صور
PIPقيف) من قائمة  (توOffة، اختر ة داخل صورإلغالق شاشة صور

Sizeة).ة داخل صور (حجم صور

ة إذاة داخل صورظيفة صورقد ال تعمل وض. و للحصول على أفضل دقة عرx 768, 60Hz 1024تر على اضبط الكمبيو
سالة تنبيه على الشاشة.ض ريتم في هذه احلالة عرى. وض أخراستخدمت دقة عر

يون:ض املتاحة في التلفزجات دقة العرفيما يلي قائمة مبختلف درو
640 x 350, 70Hz
640 x 350, 85Hz
640 x 480, 60Hz
640 x 480, 67Hz
640 x 480, 72Hz
640 x 480, 75Hz
640 x 480, 86Hz

720 x 400, 70Hz
720 x 400, 85Hz
800 x 600, 56Hz
800 x 600, 60Hz
800 x 600, 72Hz
800 x 600, 75Hz
800 x 600, 85Hz
800 x 624, 75Hz

1024 x 768, 60Hz
1024 x 768, 70Hz
1024 x 768, 75Hz
1024 x 768, 85Hz

1152 x 864, 75Hz
1280 x 960, 60Hz
1280 x 1024, 60Hz
1280 x 1024, 75Hz

ةالصور
تاختيار الصو

e*«U�«

استعادة إعدادات املصنع
ضعالو

األفقي• 
أسيالر• 
التنسيق• 
ةة داخل صورصور• 
الضبط التلقائي• 

تر)(كمبيوPCضع و

3 ÉÑ

ايااملز

wIA_«

أسيالر
التنسيق

ةة داخل صورصور
الضبط التلقائي

Ñ É…—u" q�«œ …—uB�« rP5

qاًأفقي
qًاأسير

ةة داخل صورصور

nO�u/
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 …eO� Â«b���«Reset to Factory©lMB*« �«œ«b8≈ …œUF��«®L

يون على إعدادات املصنع.ة من إعادة ضبط إعدادات التلفزمتكنك هذه امليز

Reset toشر ألعلى أو ألسفل الختيار ار املؤاستخدم أزر
Factory.(استعادة إعدادات املصنع) 

Reset toضع شر جلهة اليمني للدخول إلى واستخدم زر املؤ
Factoryشر (استعادة إعدادات املصنع) ثم اضغط زر املؤ

 (ال). إذا مت اختيارNo (نعم) أو Yesألعلى أو ألسفل الختيار 
Yesضعشر جلهة اليمني لتشغيل و (نعم)، اضغط زر املؤ

استعادة اإلعدادات.

 …eO� Â«b���«MODE©l{u�«® 

ضعيون) أو و (التلفزTVضع تر) إلى و (كمبيوPCضع ة من االنتقال من ومتكنك هذه امليز
Radio FMاديو  (رFMأو و ( ضعHDعالي الو) .(ضوح

ضع). (الوModeشر ألعلى أو ألسفل الختيار ار املؤاستخدم أزر

Modeشر جهة اليمني للدخول إلى قائمة استخدم زر املؤ
ضعشر ألعلى أو ألسفل الختيار الوضع) ثم اضغط زر املؤ(الو

شر جهة اليمنياضغط زر املؤيد االنتقال إليه. والذي تر
ضع.لتشغيل تغيير الو

ضحأوة أنقى وضوح لالستمتاع بصورية عالية الوا بإمكانية الرؤًيون أيضدك هذا التلفزيزو
سالضوح ميكنها إر إذا كنت تستخدم جهاز استقبال أو معدة عالية الوVGAمن خالل مدخالت 

ضوح.امج عاليةالوبر

تميود في الرجو) املو“ضوحعالي الو” HD( اضغط زر
) إلىTV/PC/HDضع املستخدم (كنترول لالنتقال من الو

ضوح.ضع عالي الوو

 (تثبيت)، فجميعInstallظيفة د وجوباستثناء عدم و
Pictureهي: ئيسية و الرHDدة فى قائمة جوالعناصر املو

Modeايا) و  (املزFeaturesت) و  (الصوSoundة) و (الصور
تعمل بنفسيون وضع) هي نفس عناصر قائمة التلفز(الو
ئيسية.يون الريقة عمل قائمة التلفزطر

 (عاليHD (قائمة) للدخول إلى قائمة MENUاضغط زر
ئيسية.ضوح) الرالو

شر ألعلى أو ألسفل أو لليسار أو اليمنيار املؤاستخدم أزر
الختيار أو ضبط أو تشغيل عناصر القائمة.

 l{Ë Â«b���«HD©Õu{u�« w�U8® 

ô

rF=Ñ É…œUF��«

تر) (كمبيوPCضع و

تر)(كمبيوPCضع و

ةالصور
تاختيار الصو

ايااملز
استعادة إعدادات املصنع

l{u�«

HDقائمة 

 السطوع•
 لون•
تباين• 
ضوحو• 
جة لوندر• 

ةالصور
تالصو

ايااملز
XO-./

ضعالو

ةالصور
تاختيار الصو

ايااملز

ضعالو
�«œ«b8≈ …œUF��«

lMB*«

يونالتلفز•  
FMاديو ر•  

تركمبيو•  
ضوح عالي الو• 
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يون متصل مبدخلبية للتلفزتأكد من أن سلك التغذية الكهر•
بية، قم بفصلد طاقة كهرجوإذا استمر عدم وبية. والتغذية الكهر

قم بتشغيلانتظر٦٠ ثانية ثم أعد إدخال القابس. والقابس. و
ة ثانية.اجلهاز مر

يون.ائي في اجلانب اخللفي من التلفزافحص توصيل الهو•
نية معينةيوى للتأكد من أن املشكلة من محطة تلفزب قناة أخرجر•

أو غير ذلك.
ت.ى الصوفع مستوب رجر•
ضع اإلخفات،ت في وإذا كان الصوت. وتأكد من عدم إخفات الصو•

ت كنترولميود في الرجوت) املو (إخفات الصوMuteاضغط زر
ت.الستعادة الصو

السطوع.ى التباين وفع مستوب رجر•

يون.ائي في اجلانب اخللفي من التلفزافحص توصيل الهو•
بي من مصادر مثل مجففات الشعرد تداخل كهرجواحتمال و•

ة.ها، فقم بإيقاف تشغيل هذه األجهزغيربية واملكانس الكهرو
مادختسا يدؤي دقو .ميلسلا عضولا يف يئاوهلا Oعضو مدع لامتحا•

.لابقتسالا نيسحت ىلإ يلاع عافترا ىلع تبثم هيجوتلل لباق يئاوه
تميوة إلى فتحة استشعار الرت كنترول مباشرميوجه الرو•

يون.كنترول في التلفز
يون في عدم االستجابة، تأكد من عدم نزعإذا استمر التلفز•

ية مثبتة بشكلمن أن البطارلة والطبقة البالستيكية العاز
ية تكون ألعلى).صحيح (الكلمات التي على البطار

ية.ب تغيير البطارجر•
Horizontal Positionي يق زرة عن طرضع الصورقم بضبط مو•

أسي) أو كالهما منضع الر (الوVertical Positionضع األفقي) أو (الو
تر.ئيسية في الكمبيوقائمة التحكم الر

ترتأكد من توصيل كبل الشاشة بشكل صحيح مبدخل الكمبيو•
)VGA/DVIيون.ء السفلي من التلفزد في اجلزجو) املو

ية فى كبل الشاشة.اف ملتود أطرجوتأكد من عدم و•
.)Clock( يسأرلا عضولا طبض مادختساب ةيسأرلا ةطرشألا ةلازإ برج•

.)ةيسيئرلا رتويبمك( PC ةمئاق يف ويديفلا ءاضوض طبضب مقو
.)Phase( يقفألا عضولا طبض مادختساب ةيسأرلا ةطرشألا ةلازإ برج•

.)ةيسيئرلا رتويبمك( PC ةمئاق يف ويديفلا ءاضوض طبضب مقو
ئيسية.السطوع من القائمة الرى التباين وب ضبط مستوجر•

.FMاديو  إلى رFMائي تأكد من سالمة التوصيالت من مدخل هو•

عليك القيام بهذه الفحوصات البسيطة قبلار وفيما يلي قائمة باملشاكل التي تظهر باستمر
ف ما يجب فعله.لة إذا كنت تعرميكن إصالح بعضهاO بسهواالتصال بالصيانة. و

WKJA*«

بيةجد تغذية كهرال تو

ةد صورجوعدم و

تلكن بدون صوة جيدة وصور

انلكن مع ألوت جيد وصو
ةد صورجوديئة أو عدم ور

ةشرشوة ثلجية وصور
ط أفقية منقطةخطو

“شبحية”جة أو دوصور مز

يون ال يستجيب جلهازالتلفز
ت كنترولميوالر

ض غير صحيحضع العرو
تر)ضع الكمبيو(و

جد إدخالال يو
 Videoتر)ضع الكمبيو(و

أسياز رظهور اهتز
تر)ضع الكمبيو(و

از أفقيظهور اهتز
تر)ضع الكمبيو(و

الشاشة ساطعة للغاية أو
تر)ضع كمبيوقامتة للغاية (و

اديوال ميكن الوصول إلى ر
FMضع  (وFM Radio(
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ة اخلاصب الصورحجم أنبو
٦٦٠ ملم٤٥٠ ملمبالشاشة ٥٩٠ ملم

ات٢ × ٥ وات٢ × ٥ وات٢ × ٣ وت:خروج الصو

NTSC M (3.58 – 4.5)يوننظام التليفز
NTSC (4.43 – 5.5)
PAL B/G

PAL D/K
PAL I
SECAM B/G

SECAM D/K
SECAM K1

NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60نظام إعادة التشغيل

أبعاد اجلهاز:
ضالعر

العمق
تفاعاالر

٥٢٨ ملم
٣٧٥ ملم
٢٤٠ ملم

٦٩٠ ملم
٤٣٣ ملم
٢٤٠ ملم

٧٨٨ ملم
٥٠٤ ملم
٢٧٠ ملم

∫W0u�K�

فةء اخللفي من اجلهاز ملعرافتح غطاء التوصيل في اجلز
استهالك الطاقةدد والترلت التشغيل ومات اخلاصة بفواملعلو

قم اإلصدار.ور

١٥ كجم١١٫٢ كجم٦ كجم الوزن الصافي للجهاز مع
ا)ًيباحلامل (تقر

Ñ

Daniel Ang
26PF9946/26PF9956

Daniel Ang
23PF9946/23PF9956

Daniel Ang
17PF9946



3139 125 32711




