
١

هـــــامالمحتويات
مالحظة: يتم استخدام دليل اإلعداد السريع هذا مع العديد من مختلف 
طرازات تليفزيون LCD. وليس بالضرورة أن تتوافق كافة الميزات 

(والرسومات) التي تتم مناقشتها في هذا الدليل مع تلك الميزات والرسومات 
التي توجد في جهاز تليفزيون LCD الخاص بك. ويعتبر هذا األمر شيًئا 

طبيعًيا وال يتطلب أن تقوم باالتصال بالموزع الذي تتعامل معه أو أن تطلب 
الحصول على خدمات صيانة.

تحذير: من أجل تجنب مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية 
عليك أال ُتعرِّض هذه الوحدة لمياه األمطار أو الحرارة الزائدة.

١ ....................... تركيب قنوات التليفزيون
١ ....................................... فك القاعدة
٢ .......... تركيب تليفزيون LCD على الجدار
٢ ...............LCD عرض تقديمي لتليفزيون
الملحقات .......................................  ٣
تركيب البطاريات............................... ٣
٣ .................. تشغيل جهاز التحكم عن ُبعد 
هوائي التليفزيون................................ ٤
٤ .............. وصلة كابل التليفزيون األساسية 

٥ ...................... التحكم في وضع الموالف
البرمجة التلقائية (إعدادا القنوات) ............. ٥

صندوق الكابالت (مزود بمداخل/ 
٦ ...................................... (RF مخارج

صندوق الكابالت (مزود بمداخل الصوت/ 
٦ ......................................... الفيديو) 
٧ ..............................S وصالت الفيديو
٧ ..................... (HD) وصالت المكونات
مداخل (شاشة) الكمبيوتر....................... ٨

تركيب تليفزيون LCD على الجدار
يتوافق الحامل الخاص بجهاز التليفزيون الخاص بك مع معيار VESA، وإذا ما كنت ترغب في تركيب تليفزيون LCD على الجدار، ُيرجى أن تستشير فني محترف من أجل 

التركيب الصحيح للجهاز.

طريقة تركيب جهاز التليفزيون LCD على الجدار: 

ضع جهاز التليفزيون LCD الخاص بك على سطح آمن ومستٍو، ثم قم بلف القاعدة إلى 
الخلف.

مالحظة : يتطلب لف القاعدة إلى الخلف درجة من القوة.

 استخدم حامل جدار يتوافق مع معيار VESA مع جهاز التليفزيون (غير مرفق 
بالجهاز)..

 (بالنسبة للجهاز ١٥ بوصة: تكون مساحة الحامل ٧٥ × ٧٥ مم، وبالنسبة للجهاز 
٢٠ بوصة: تكون مساحة الحامل ١٠٠ × ١٠٠ مم)

عليك بالرجوع إلى فني محترف من أجل التركيب الصحيح.

مالحظة: ال تتحمل شركة التصنيع أية مسؤولية، فيجب أن تتأكد من أن التركيب يتم 
تنفيذه بمعرفة فني محترف.

١

٢

٣

يتطلب توسيع القاعدة درجًة من القوة؛ فمن فضلك استخدم قوًة كافيًة لفك القاعدة.
عند فك القاعدة، ضع جهاز التليفزيون على سطح مستٍو وثابت قبل توسيع القاعدة.

فك القاعدة
ـى
ربــ
عـــ

دليل االستخدام والتركيب السريع 

(بالنسبة للجهاز ١٥ بوصة: تكون مساحة الحامل ٧٥ × ٧٥ مم، 
وبالنسبة للجهاز ٢٠ بوصة: تكون مساحة الحامل ١٠٠ × ١٠٠ مم)

١ ٢ ٣
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تركيب قنوات التليفزيون
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من فضلك اتبع هذه الخطوات لتقوم بتركيب قنوات التليفزيون: 

قم بتحديد مصدر تليفزيون باستخدام زر +AV الموجود في جهاز التحكم عن ُبعد الخاص بك. ثم اضغط على زر 
CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لتأكيد التحديد.

اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن ُبعد لفتح قائمة المعلومات التي تظهر على 
الشاشة.

اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه ألسفل) لالنتقال إلى قائمة INSTALL (تركيب)، ثم 
على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) الموجود في جهاز التحكم عن ُبعد الخاص بك للدخول 

إلى قائمة INSTALL (تركيب).

 AUTO (المؤشر المتجه ألسفل) لالنتقال إلى خاصية CURSOR DOWN اضغط على زر
PROGRAM (برمجة تلقائية).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لبدء تشغيل التركيب التلقائي لقنوات 
التليفزيون.

١
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للحصول على توضيح أكثر تفصيًال عن خاصية AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية)، ُيرجى 
الرجوع إلى قسم AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) بالصفحة رقم ٥. 

٥

بعد إخراج جهاز التليفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله مباشرًة، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لكي تقوم بإعداد جهاز التليفزيون الستقبال 
البث أو قنوات الكابل المتوفرة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لكي تقوم بإعداد القنوات، قد ال يعمل 

جهاز التليفزيون الخاص بك بطريقة سليمة.
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LCD عرض تقديمي لتليفزيون
 مفاتيح جهاز التليفزيون

• مفتاح - /+ VOLUME (رفع/ خفض مستوى الصوت): لضبط 
مستوى الصوت.

• مفتاح البرامج  -/+ CHANNEL: لتحديد البرامج.
• مفتاح MENU (القائمة): للوصول إلى قائمة المعلومات التي تظهر 

على الشاشة أو إغالقها.

زر الطاقة، وأداة استشعار ضوء LED واألشعة تحت الحمراء  
•   لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز التليفزيون.

• قم بتوجيه جهاز التحكم عن ُبعد على أدوات استشعار األشعة تحت 
الحمراء من أجل تنشيط عناصر التحكم في جهاز التليفزيون.

الموصالت الخلفية
قم بنزع غطاء الكابالت للوصول إلى الموصالت الموجودة في مؤخرة 

.LCD جهاز تليفزيون

الموصالت السفلية
توجد في الجزء السفلي من الجهاز.
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تركيب البطاريات
انزع غطاء مقصورة البطاريات في الجزء السفلي من جهاز التحكم 

عن بعد.

عد. وعليك أن تتأكد بعد  ثيوم بداخل جهاز التحكم عن ُب ل ضع خلية ال
ذلك من أن أطراف البطاريات الموجبة (+) والسالبة (-) موضوعة 

.(CR2025) كما هو موضح بداخل مقصورة البطاريات

قم بعد ذلك بإعادة غطاء
 مقصورة البطاريات إلى مكانه.
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تشغيل جهاز التحكم عن ُبعد

الملحقات
عندما تقوم بإخراج هذه الوحدة من حاوية الشحن، عليك أن تتأكد من 

أنها تحتوي على العناصر التالية:

زر النوم
اضغط على هذا الزر لضبط جهاز تليفزيونLCD ليتوقف 

عن التشغيل تلقائًيا خالل فترة محددة.

AV زر
اضغط على هذا الزر لتحديد مصدر إدخال الفيديو: جهاز 
كمبيوتر، جهاز DVI، جهاز تليفزيون، جهاز AV، فيديو 

.HD جهاز ،S

       
مفاتيح Teletext (النص عن بعد) 

زر غير مستخدم

زر Menu (القائمة)
اضغط على هذا الزر لتنشيط القائمة التي تظهر على 
الشاشة، أو العودة إلى المستوى السابق بداخل قائمة 
المعلومات التي تظهر على الشاشة، أو اضغط عليه 

للخروج من قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.
زر Picture Format (تنسيق الصور)

اضغط على زر FORMAT (تنسيق) بصورة 
متكررة للتنقل بين ثالثة أحجام لتنسيق الشاشة؛ ٣:٤، 

و٤:٣ EXPAND (توسيع) و ١٦: ٩ 

أزرار المؤشر 
(يسار، يمين، أعلى، أسفل) -

اضغط على هذه األزرار لعرض وتحديد وضبط العناصر الموجودة في 
قائمة المعلومات التي تظهر على شاشة التليفزيون.

زر Volume (مستوى الصوت)
اضغط على هذا الزر لرفع أو خفض مستوى الصوت.

األزرار األرقام
اضغط على أزرار األرقام للوصول المباشر إلى القنوات 
التليفزيونية. - بالنسبة للقناة التي يتم ضبطها على رقمين، 

أدخل الرقم األول يليه الرقم الثاني

زر Information (معلومات)
اضغط على هذا الزر لعرض رقم القناة الحالية على شاشة 

التليفزيون.

زر Power (الطاقة)
.LCD اضغط على هذا الزر لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز تليفزيون

زر II-I / وضع الصوت
 MONO اضغط على هذا الزر بصورة متكررة لتحديد خيارات الصوت

(صوت أحادي)، STEREO (صوت مجسم)،Dual I (مزدوج ١)، 
 Nicam ،(Nicam أحادي ) Nicam Mono ،(مزدوج ٢) Dual II

 ،(Nicam مزدوج ١) Nicam Dual I ،(Nicam مجسم) Stereo
.(Nicam مزدوج ٢) Nicam Dual II

زر Incredible Surround (محيط واسع)-
يضيف عمًقا وبعًدا أكبر لصوت التليفزيون. 

 OFF (محيط واسع) أو Incredible Surround حدد من
(إيقاف التشغيل). 

     زر Teletext (النص عن بعد)               

زر Mute (صامت)
اضغط على هذا الزر إلسكات أو استعادة صوت جهاز 
تليفزيون LCD. سيظهر وضع Mute (صامت) على 

الشاشة عندما يتم يكون الصوت في وضع صامت.
زر القنوات

اضغط على هذا الزر لضبط القناة ألعلى أو ألسفل. 

زر الصوت الذكي
اضغط على هذا الزر بصورة متكررة للتحديد من بين األربعة 

إعدادات؛ Personal (شخصي)، Voice (صوت)، 
Music (موسيقى)، أو Theatre (مسرح).

زر الصورة الذكية
اضغط على هذا الزر بصورة متكررة للتحديد من بين إعدادات 
Personal (شخصية)، Rich (فائقة)، Natural (طبيعية)، 

Soft (صافية)، أو Multimedia (وسائط متعددة).

P  زر  P 
اضغط على هذا الزر لتنتقل إلى القناة التي حددتها من قبل.

٣
١
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Owner`s Manual & Quick Use and Hookup GuidePower adapter & cable

Tuner L-Adapter Warranty Card

محول طاقة وكابل جهاز تحكم عن ُبعد دليل المالك ودليل االستخدام والتركيب السريع

محول موالفة المحطات Lبطاقة الضمان

 والتركيب 
ل االستخدام

دلي
السريع

المالك
دليل 

Warranty Card

Warranty Card

Guarantee Card

(/79) (/98)

ضمان
اقة ال

بط

ضمان
اقة ال

بط
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هوائي التليفزيون
تستقبل مجموعة الهوائي قنوات البث العادي (VHF 2 – 13 و UHF 14 - 69). ويعتبر توصيل الهوائي الخاص بك أمًرا سهًال نظًرا ألن هناك قابس هوائي واحد ٧٥ أوم 

تليفزيون الخاص بك، وهذا هو المكان الذي يتم فيه توصيل الهوائي. موجود على جانب جهاز ال

إذا كان الهوائي الخاص بك يحتوي على كابل مستدير (٧٥ أوم) في طرفه، وبهذا 
تكون جاهًزا لتوصليه بجهاز تليفزيون LCD. وإذا كان الهوائي الخاص بك يحتوي 
على سلك مستٍو مزدوج الطرفين (٣٠٠ أوم)، فإنك تحتاج أوًال إلى توصيل أسالك 
الهوائي بمسامير تثبيت موجودة في محول قدرته ٣٠٠ إلى ٧٥ أوم (غير مرفق).

قم بتوصيل الهوائي (أو المحول) بأحد طرفي محول L المرفق كما هو موضح، ثم 
قم بتوصيل الطرف اآلخر لمحول L بقابس التليفزيون الموجود على جانب جهاز 

.LCD تليفزيون

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ 
فولت والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة 

وقم بتشغيل جهاز التليفزيون.

قم بتشغيل وظيفة AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) إلعداد جهاز 
التليفزيون على قنوات البث أو قنوات الكابل المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. 

وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية إلعداد القنوات، قد ال يعمل جهاز 
التليفزيون الخاص بك بصورة سليمة.
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قد يكون إدخال كابل التليفزيون الخاص بك في منزلك عبارة عن كابل إشارة (٧٥ أوم)، أو قد تستخدم جهاز فك تشفير صندوق الكابل. وفي أي من الحالتين، تعتبر الوصلة أمًرا شديد 
السهولة. عليك باتباع الخطوات التالية لتوصيل إشارة الكابل الخاص بك بجهاز التليفزيون الجديد لديك.

وصالت الكابالت المباشرةوصالت الكابالت المباشرة
قم بتوصيل إشارة كابل التليفزيون بأحد طرفي محول L المرفق كما هو موضح، 

ثم قم بتوصيل الطرف اآلخر لمحول L بقابس التليفزيون الموجود في جهاز 
.LCD تليفزيون

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ 
فولت والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة 

وقم بتشغيل جهاز التليفزيون.

قم بتشغيل وظيفة AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) إلعداد جهاز 
التليفزيون على قنوات البث أو قنوات الكابل المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. 

وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية إلعداد القنوات، قد ال يعمل جهاز 
التليفزيون الخاص بك بصورة سليمة.
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وصل كابل التليفزيون األساسية

1

The Cable TV signal from
Cable Company
(75 coaxial cable)Ω

L Adapter

2
wPo er Cable

TV

DC IN

16V

DVI-I IN AUDIO IN

DVI (HDCP / PC ANALOG)
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.LCD تذكر أنه يجب أوًال توصيل إشارة الهوائي أو إشارة كابل التليفزيون بجهاز تليفزيون •
• ُيرجى التأكد من أنك قد قمت بتحديد وضع التليفزيون باستخدام مفتاح +AV الموجود بجهاز 

التحكم عن ُبعد الخاص بك، وذلك قبل تركيب قنوات التليفزيون.

تلميح مفيد

       
 

.LCD تذكر أنه يجب أوًال توصيل إشارة كابل التليفزيون بجهاز تليفزيون •
• ُيرجى التأكد من أنك قد قمت بتحديد وضع التليفزيون باستخدام مفتاح +AV الموجود بجهاز 

التحكم عن ُبعد الخاص بك، وذلك قبل تركيب قنوات التليفزيون.

تلميح مفيد

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

الهوائي الخارجي أو الداخلي 
(VHF / UHF مجموعة)

محول التيار المباشر

كابل الطاقة

التليفزيون

هوائي مزود بكابل 
٧٥ أوم

أو

ل  سلك مزدوج موصَّ
بمحول قدرته ٣٠٠ 

– ٧٥ أوم

 DVI) DVI (HDCP /PC ANALOG)
HDCP)/ كمبيوتر تناظري))

كابل الطاقة

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

 DVI) DVI (HDCP /PC ANALOG)
HDCP)/ كمبيوتر تناظري))

إشارة كابل التليفزيون الذي توفره شركة 
الكابالت (كابل متحد المحور بقدرة ٧٥ أوم)

L محول

١
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يمكن لجهاز تليفزيون LCD الخاص بك إجراء الضبط الذاتي تلقائًيا على قنوات (أو كابل تليفزيون) المنطقة المحلية. ويسهل لك ذلك من اختيار محطات التليفزيون فقط بالمنطقة التي 
.(CH -) أو زر القنوات (CH +) تقطن بها وذلك عن طريق الضغط على زر القنوات

البرمجة التلقائية (إعداد القنوات)

اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن ُبعد لعرض قائمة المعلومات 
التي تظهر على الشاشة.

اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه ألسفل) لتمييز قائمة 
INSTALL (تركيب).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى قائمة 
INSTALL (تركيب).

اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه ألسفل) لتمييز عنصر التحكم في 
AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لبدء تشغيل مسح 
AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) للقنوات.

اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة إلخفاء القائمة من على الشاشة، وذلك بعد 
االنتهاء من AUTO STORE (تخزين تلقائي).
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AUTO STORE

PLEASE WAIT
PROG .FOUND 0

INSTALL

LANGUAGE
START?

MAIN CONTROLS

P ICTURE
AUD IO

FEATURES
INSTALL
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١
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AUTO PROGRAM

FREQUENCY MHZ

MANUAL STORE
CHANNEL SETTING

LANGUAGE
AUTO PROGRAM

FACTORY RESET

MANUAL STORE
CHANNEL SETTING

FACTORY RESET

• بعد إخراج جهاز التليفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله مباشرًة، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية إلعداد جهاز التليفزيون 
للبث أو لقنوات كابل التليفزيون المتوفرة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تقم بتشغيل خاصية البرمجة التلقائية إلعداد 

القنوات، فربما ال يعمل جهاز التليفزيون الخاص بك بصورة سليمة.
• بعد تشغيل خاصية Auto Program (برمجة تلقائية)، راجع النتائج. اضغط بعد ذلك على زر (+) P أو (-) P للتعرف 

على القنوات التي تود تحديدها
• تذكر أنه يجب أنه يجب أوًال توصيل إشارة الهوائي أو كابل التليفزيون بجهاز تليفزيون LCD الخاص بك.

تلميح مفيد

٥

يمكنك أيًضا اختيار موالفة القنوات التليفزيونية. وتمكنك الموالفة اليدوية من تخزين كل برنامج يدوًيا.

التخزين اليدوي لقنوات التليفزيون

اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة المعلومات 
التي تظهر على الشاشة.

 INSTALL (المؤشر المتجه ألسفل) لتمييز قائمة CURSOR DOWN اضغط على زر
(تركيب)، ثم اضغط CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى القائمة.

 CURSOR DOWN (تخزين يدوي)، ثم اضغط على زر MANUAL STORE قم بتحديد
(المؤشر المتجه ألسفل) لتنشيط تردد البحث التلقائي للقنوات أو اضغط على زر الرقم لعرض تردد 

القناة التي ترغب فيها.

 CURSOR (رقم البرنامج) بالضغط على .PROGRAM NO بعد تأكيد تردد القناة، حدد
DOWN (المؤشر المتجه ألسفل).

اضغط على زر الرقم أو على CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه لليمين / لليسار) 
لعرض رقم القناة.

إذا لم تكن راضًيا عن استقبال القناة، اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه 
 CURSOR RIGHT/ LEFT (موالفة) ثم اضغط على زر FINETUNE ألسفل) لتمييز خيار

(المؤشر المتجه لليمين/ لليسار) لضبط االستقبال.

اضغط على CURSOR DOWN (المؤشر المتجه ألسفل) لتمييز وظيفة STORE (تخزين). 
ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لتأكيد التخزين.

اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة إلخفاء القائمة من على الشاشة.
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 P I C T U R E  
A U D I O  

F E A T U R E S  
I N S T A L L  

L A N G U A G E  
A U T O  P R O G R A M  
M A N U A L  S T O R E  

F A C T O R Y  R E S E T  
C H A N N E L  S E T T I N G  

M A N U A L  S T O R E  

M A N U A L  S T O R E  
 P R O G  N O .  
F I N E T U N E  

S T O R E  

X X X . X X  M H Z  
S T A R T  ?  

M A N U A L  S T O R E  

M A N U A L  S T O R E  
 P R O G  N O .  
F I N E T U N E  

S T O R E  

2  

M A N U A L  S T O R E  

M A N U A L  S T O R E  
 P R O G  N O .  
F I N E T U N E  

S T O R E  
60

M A N U A L  S T O R E  

M A N U A L  S T O R E  
 P R O G  N O .  
F I N E T U N E  

S T O R E  S T O R E  ?  

I N S T A L L  

L A N G U A G E  
A U T O  P R O G R A M  
M A N U A L  S T O R E  

M A N U A L  S T O R E  

F A C T O R Y  R E S E T  

P R O G  N O .  
F I N E T U N E  
S T O R E  C H A N N E L  S E T T I N G  

1
8

2
3
5
6
72

4
6
7

5

3
5

١

٢

٨

٥

٤
٦
٧

٥

٧
٦
٥
٣
٢

٣



٦

:(RF مزود بمدخالت/ مخرجات) صندوق الكابالت
قم بتوصيل إشارة كابل التليفزيون بقابس IN (إدخال) ( أو إدخال RF أو إدخال الكابل) 

الموجود في صندوق الكابالت.

 TO TV (إخراج) ( أو OUT متحد المحور (غير مرفق) بقابس RF قم بتوصيل كابل
(إلى التليفزيون) RF OUT (إخراج RF)) الخاص بصندوق الكابالت.

قم بتوصيل الطرف اآلخر من الكابل متحد المحور بأحد طرفي المحول L المرفق كما 
هو موضح، ثم قم بتوصيل الطرف اآلخر للمحول بقابس التليفزيون الموجود بجهاز 

.LCD تليفزيون

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ فولت 
والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة وقم بتشغيل 

جهاز التليفزيون.

قم بضبط مفتاح القناة ٣ / ٤ (أو قناة اإلخراج) الخاص بصندوق الكابالت على ٣ أو ٤. 
اضبط جهاز التليفزيون على نفس القناة. وعند مشاهدة برمجة جهاز التليفزيون، قم بتغيير 

.LCD القنوات الموجودة في صندوق الكابالت، وليست الموجودة في جهاز تليفزيون

١
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٤

٥

صندوق الكابالت (مزود بمخرجات الصوت / الفيديو)
سوف تزود هذه الوصلة جهاز تليفزيون LCD بصوت مجسم.

قم بتوصيل إشارة كابل التليفزيون بقابس IN (إدخال) ( أو إدخال RF أو إدخال الكابل) 
الموجود في صندوق الكابالت.

باستخدام كابل فيديو من النوع RCA (غير مرفق) قم بتوصيل أحد طرفي كابل الفيديو 
بقابس Video Out (إخراج الفيديو) الخاص بصندوق الكابالت. ثم قم بتوصيل الطرف 

اآلخر بقابس VIDEO (فيديو) األصفر الموجود على جانب جهاز التليفزيون. وعادًة 
ما تتميز كابالت فيديو التليفزيون بأنها ذات لون أصفر وتوفرها شركة فيليبس أو متاجر 

التجزئة التي تبيع األجهزة اإللكترونية. كما أن قوابس الفيديو الموجودة في معظم األجهزة 
ذات لون أصفر أيًضا.

باستخدام كابلي صوت مجسم من النوع RCA (غير مرفق)، قم بتوصيل أحد طرفي هذين 
الكابلين بقابسي Audio Out (إخراج الصوت) األيسر واأليمن الموجود على جانب جهاز 

تليفزيون LCD. وعادًة ما تتميز كابالت الصوت بأنها ذات لون أحمر وتوفرها شركة 
فيليبس أو متاجر التجزئة التي تبيع األجهزة اإللكترونية. كما أن قابس الصوت األيمن أحمر 

اللون وقابس الصوت األيسر أبيض اللون. عليك إذن بمطابقة ألوان الكابالت مع ألوان 
القوابس.

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ فولت 
والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة وقم بتشغيل 

جهاز التليفزيون.
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ملحوظة: استخدم زر + AV الموجود في جهاز التحكم عن ُبعد لموالفة قناة التليفزيون على إشارة 
صندوق الكابالت. وبمجرد موالفة اإلشارة، قم بتغيير القنوات الموجودة في صندوق الكابالت، 

وليست الموجودة بجهاز التليفزيون.
 Soft Mode يوصى بتحديد ،VCR وعندما تقوم بمشاهدة البرامج باستخدام جهاز

(الوضع صافي) عن طريق استخدام Smart Picture (صورة ذكية).
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  AUTO بعد إخراج جهاز التليفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله مباشرة، قم بتشغيل وظيفة  •

PROGRAM (برمجة تلقائية) إلعداد جهاز التليفزيون على قنوات البث أو قنوات الكابل 
المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية إلعداد القنوات، قد ال 

يعمل جهاز التليفزيون الخاص بك بصورة سليمة.
ُيرجى التأكد من أنك قد قمت بتحديد وضع التليفزيون باستخدام مفتاح +AV الموجود بجهاز التحكم   •

عن ُبعد الخاص بك، وذلك قبل تركيب قنوات التليفزيون.

كابل الطاقةتلميح مفيد

محول تيار مباشر

إشارة كابل التليفزيون الذي توفره شركة 
الكابالت 

 DVI) DVI (HDCP /PC ANALOG)
HDCP)/ كمبيوتر تناظري))

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

كابل ٧٥ أوم متحد المحور

Audio Cable (كابل الصوت)

Video Cable (كابل الفيديو)

كابل الطاقة

محول تيار مباشر

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

إشارة كابل 
التليفزيون

DVI (HDCP) DVI (HDCP /PC ANALOG)/ كمبيوتر تناظري))

صندوق الكابالت
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يوفر إدخال Component Video (فيديو المكونات) أعلى درجة لون ممكنة وأعلى 
درجة دقة ممكنة للصورة عند تشغيل مادة مصدر اإلشارة الرقمية، كما هو الحال مع 

مشغالت أقراص الفيديو الرقمية (DVD). وإذا كنت تستخدم جهاز استقبال عالي الدقة 
(HD) يمكنه إرسال برمجة ذات درجة عالة من الدقة، فيمكن لجهاز التليفزيون قبول هذه 

اإلشارات من خالل إدخال المكونات الموجود بالجزء السفلي من جهاز التليفزيون.

 ،Y (إخراج الفيديو) الخاص بالمكونات (اإلشارات Video OUT قم بتوصيل قوابس
Pr ،Pb) القادمة من مشغل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) (أو جهاز مشابه) بقوابس 

.LCD إدخال فيديو المكونات الموجودة بالجزء السفلي من جهاز تليفزيون

قم بتوصيل كابلي الصوت األحمر واألبيض بقابسي إخراج الصوت (األيسر واأليمن) 
الموجودين بالجزء السفلي من الجهاز الملحق وبقابس AUDIO IN (إدخال الصوت). قم 
 .LCD بتوصيل الطرف اآلخر للكابل بقابس الصوت الموجود في مؤخرة جهاز تليفزيون

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده 16 فولت 
والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة. وقم بعد ذلك 

بتشغيل جهاز التليفزيون والجهاز اآلخر. 

اضغط على أزرار AV لتحديد HD (عالي الدقة). وسوف يظهر الخيار HD (عالي 
.LCD الدقة) في الركن العلوي األيسر من شاشة جهاز تليفزيون

قم بإدخال قرص فيديو رقمي (DVD) في مشغل أقراص الفيديو الرقمية ثم اضغط على 
زر PLAY (تشغيل) الموجود في مشغل أقراص الفيديو الرقمية.
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يمكن أن تزودك وصلة الفيديو S الموجودة في مؤخرة جهاز تليفزيون LCD بصورة ذات 
تفاصيل ووضوح أفضل من أجل تشغيل المصادر الملحقة مثل DBS (القمر الصناعي 

 VCR ،VHS (أقراص الفيديو الرقمية)، وألعاب الفيديو، وجهاز DVDالخاص بالبث الرقمي)، و
(مسجل أشرطة الفيديو) أكثر من وصالت صور الهوائي العادي.

قم بتوصيل كابل الفيديو S بقابس S-VIDEO (فيديو S) الموجود بالجهاز اآلخر (مشغل 
 (S فيديو) S-VIDEO كاميرا فيديو رقمية) وبقابس ،DVD أقراص الفيديو الرقمية

 .LCD الموجود بمؤخرة جهاز تليفزيون

قم بتوصيل كابلي الصوت من النوع RCA (يكونان عادًة أحمر اللون وأبيض اللون) 
بقابسي AUDIO OUT (إخراج الصوت) (األيسر واأليمن) الموجودين بالجهاز اآلخر. 
ثم أوصل الطرفين اآلخرين للكابلين بقابس AUDIO (الصوت) الموجود في جانب جهاز 

 .LCD تليفزيون

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده 16 فولت 
والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة. وقم بعد ذلك 

بتشغيل جهاز التليفزيون والجهاز اآلخر.

 S-VIDEO على وضع LCD لكي تضبط جهاز تليفزيون AV اضغط على أزرار
.(S فيديو)

اضغط على زر PLAY (تشغيل) الموجود في الجهاز اآلخر لعرض المواد الموجودة عليه 
.LCD على شاشة جهاز تليفزيون

١

٢

٣

٤
٥

مالحظة:
• ال يمكن استخدام جهاز التحكم عن ُبعد الخاص بجهاز تليفزيون LCD من إنتاج شركة فيليبس 

لتشغيل جهاز الصوت / الفيديو اآلخر.
 (CVBS الفيديو) (Video (CVBS بين إشارات (AV إدخال) AV IN (الصوت) الذي يخص Audio تتم مشاركة قابس •

و S-Video (فيديو S). وفي حالة توصيل Audio (الصوت) وVideo (الفيديو) بإدخال S-Video (فيديو S)، سوف 
تظل تستمع إلى الصوت إذا قمت بتحديد Video (الفيديو) عن طريق اختيار AV، حتى إذا لم تظهر أية صورة على الشاشة.

(S-فيديو) S-VIOEO وصالت

وصالت المكونات (عالية الدقة)
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مالحظة:
ال يمكن استخدام جهاز التحكم عن ُبعد الخاص بجهاز تليفزيون LCD من إنتاج شركة فيليبس 

لتشغيل جهاز الصوت / الفيديو اآلخر.

Audio Cable (كابل 
الصوت)

محول تيار 
مباشر

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

جهاز VCR أو جهاز ملحق خارجي 
(S مزود بإخراج فيديو)

 S- Video Cable
(S كابل الفيديو)

 DVI) DVI (HDCP /PC ANALOG)
HDCP)/ كمبيوتر تناظري))

كابالت فيديو المكونات 
(أخضر، أزرق، أحمر)

محول تيار مباشر

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

 /DVI (HDCP) DVI (HDCP /PC ANALOG)
كمبيوتر تناظري))

HD / SD مكون

 Audio Cable
(كابل الصوت)

جهاز ملحق مزود بمخارج فيديو المكونات
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يمكن استخدام جهاز تليفزيون LCD هذا كجهاز كمبيوتر. ويجب أن يكون جهاز الكمبيوتر 
الخاص بك مزوًدا بإخراج فيديو من النوع VGA وكابل واجهة (غير مرفق). (يتم توصيل 

(.DVI-I واآلخر بموصل من النوع ،VGA أحد الطرفين بالموصل من النوع

قم بتوصيل طرف موصل VGA الخاصة بكابل الواجهة (غير مرفق) بجهاز الكمبيوتر، 
في حين أوصل األطراف األخرى بقابس DVI INPUT (إدخال DVI) الموجود في 

.LCD جهاز تليفزيون

على الرغم من أن وصالت الصوت غير ضرورية، يمكن أن يقوم جهاز تليفزيون 
 AUDIO بإنتاج إخراج الصوت الخاص بجهاز الكمبيوتر من خالل توصيل LCD
ADAPTER (محول الصوت) بقابس إخراج Audio (الصوت) الموجود بجهاز 

 Audio الكمبيوتر (إذا كان متوفًرا به) في حين يتم توصيل األطراف األخرى من كابالت
(الصوت) بقوابس PC AUDIO (صوت الكمبيوتر) الموجودة في الجزء السفلي من 

.LCD جهاز تليفزيون

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده 16 فولت 
والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة. وقم بعد ذلك 

بتشغيل جهاز التليفزيون والجهاز اآلخر.

اضغط على زر AV إلى أن يظهر PC MODE (وضع الكمبيوتر) على الشاشة.
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بالنسبة لوظيفة PC (الكمبيوتر)، فإنها تقبل اإلدخال التناظري فقط عن طريق موصل من  

.DVI-I النوع

تلميح مفيد

كابل الطاقة

 DC IN 16V
(مدخل التيار المباشر ١٦ فولت)

DVI (HDCP) DVI (HDCP /PC ANALOG)/ كمبيوتر تناظري))

DVI كابل
 Audio Cable

(كابل الصوت)

جهاز كمبيوتر

١ ٢٣

٣

٣
٤




