EN

Note
The feature to hide and unhide
channels is not available in TVs
shipped after February 2012.

BG

Забележка
Функцията за скриване и
показване на канали не е налична
при телевизори, пуснати на
пазара след февруари 2012 г.

CS

DA

DE

EL

Poznámka
Funkce skrývání a rušení skrývání
kanálů není u televizorů dodaných
po únoru 2012 dostupná.
Note
Funktionen til at skjule/vise kanaler
er ikke tilgængelig i tv’er, der leveres
efter februar 2012.
Hinweis
Die Funktion für das Ausblenden
und Einblenden von Sendern ist bei
Fernsehern nicht verfügbar, die nach
Februar 2012 ausgeliefert werden.
Σημείωση
Η δυνατότητα απόκρυψης
και εμφάνισης καναλιών δεν
διατίθεται στις τηλεοράσεις που
στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο
του 2012.

ES

Nota
La función para ocultar y mostrar
canales no está disponible en los
televisores distribuidos a partir de
febrero de 2012.

ET

Märkus
Kanalite varjamise ja näitamise
funktsioon pole saadaval pärast
2012. aasta veebruari tarnitud
teleritele.

FI

Huomautus
Kanavien piilotus- ja
esiintuontitoiminto ei ole
käytettävissä televisioissa, jotka on
toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.

FR

Remarque
La fonction de masquage et
d’affichage des chaînes n’est pas
disponible sur les téléviseurs
commercialisés après février 2012.

GA

Nóta
Níl an ghné chun cainéil a fholú
agus a dhífholú ar fáil i dteilifíseáin a
seoladh tar éis Feabhra 2012.

HR

Napomena
Značajka sakrivanja i otkrivanja
kanala nije dostupna na televizorima
isporučenim nakon veljače 2012.

HU

Megjegyzés
A 2012 februárját követően
szállított televíziókészülékek nem
rendelkeznek a csatornákat elrejtőmegmutató funkcióval.

IT

Nota
La funzione mostra/nascondi canali
non è disponibile nei televisori
consegnati dopo febbraio 2012.

KK

Ескерту
2012 жылдың ақпанынан кейін
жіберілген теледидарларда
арналарды жасыру және көрсету
мүмкіндігі жоқ.

LV

Piezīme
Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu
parādīšanas funkcija nav pieejama
televizoros, kas ir piegādāti pēc
2012. gada februāra.

LT

Pastaba
Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po
2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos,
leidžiančios paslėpti ir rodyti kanalus.

SL

Opomba
Funkcija za skrivanje in razkrivanje
kanalov ni na voljo pri televizorjih,
dobavljenih po februarju 2012.

NL

Opmerking
De functie voor verbergen en
weergeven van zenders is niet
beschikbaar op TV’s die na februari
2012 zijn verzonden.

SR

Napomena
Funkcija sakrivanja i otkrivanja
kanala nije dostupna na televizorima
koji se isporučuju posle februara
2012.

NO

Merknad
Funksjonen for å vise og skjule
kanaler er ikke tilgjengelig i TV-er
utsendt etter februar 2012.

SV

Observera
Det går inte att gömma och
visa kanaler med TV-apparater
levererade efter februari 2012.

PL

Uwaga
Funkcja ukrywania i pokazywania
kanałów jest niedostępna w
telewizorach wysłanych po lutym
2012 r.

TH

หมายเหตุ
คุณสมบัติสําหรับซ่อนและยกเลิกการ
ซ่อนช่อง ไม่มีในทีวีที่จําหน่ายหลังเดือน
กุมภาพันธ์ 2012

TR
PT

Nota
A funcionalidade para ocultar e
mostrar canais não está disponível
nas TVs fornecidas após Fevereiro
de 2012.

Not
Kanalların gizlenmesi ya da
gösterilmesi özelliği Şubat 2012
tarihinden sonra üretilen TV’lerde
mevcut değildir.

UK
RO

Notă
Caracteristica de ascundere şi
de reafişare a canalelor nu este
disponibilă la televizoarele livrate
după luna februarie 2012.

Примітка
Функція приховування та
відображення каналів відсутня
в телевізорах, що надійшли у
продаж після лютого 2012 р.

RU

Примечание
Функция скрытия и отображения
каналов отсутствует в
телевизорах, поступивших в
продажу после февраля 2012 г.

SK

Poznámka
Funkcia na skrytie a odkrytie
kanálov nie je k dispozícii v
televízoroch odoslaných po februári
2012.
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العربيٌ

 1البدء
جولٌ بالتلفزيون
وخدة التخكم عن بعد
لضبط مزتوى الشوت.
لتبديل قنوات التلؾزيون.
لؾتد وإغّق القاُمٌ الرُيزيٌ.
ؽً القاُمٌ الرُيزيٌَ يمكنك الوشول لألجوزة المتشلٌَ و إعدادات
الشوت والشورة و ذلك ؽض ً
ّ عن ميزات ناؽعٌ أذرى.
لؾتد وإغّق قاُمٌ المشدر.
ؽً قاُمٌ المشدرَ يمكنك الوشول إلٍ األجوزة المتشلٌ.

لؾتد وإغّق قاُمٌ ( Findالبخث).
ؽً قاُمٌ البخثَ يمكنك الوشول إلٍ قاُمٌ القنوات.
لؾتد وإغّق قاُمٌ ( Adjustالضبط).
بازتذدام قاُمٌ الضبطَ يمكنك الوشول إلٍ مجموعٌ من اإلعدادات
ساُعٌ اِزتذدام.
لؾتد وإغّق قاُمٌ ( Textالنشوص).
ؽً قاُمٌ النشوصَ يمكنك الوشول إلٍ نشوص المعلومات لمعرؽٌ
األذبار والمعلومات.
لؾتد و إغّق قاُمٌ ( Optionsالذيارات).
قواُم الذيارات توؽر لك إعدادات القناة التلؾزيونيٌ أو البرنامح بسكل
زول.
للعودة إلٍ شؾخٌ القاُمٌ الزابقٌ أو للذروج من وظيؾٌ التلؾزيون.

ع

3

اضػط مع اِزتمرار للعودة إلٍ مساهدة التلؾزيون.
لتخديد اِذتيار األخمر من القاُمٌَ أو الوشول إلٍ ذدمات التلؾزيون
الرقميٌ التؾاعليٌ*َ أو لمساهدة مقاطع العروض التوضيخيٌ للتلؾزيون.
*متوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب.
لتخديد ذيار القاُمٌ األذضر أو للوشول إلٍ إعدادات كؾاءة ازتذدام
الطاقٌ.
لتخديد ذيار القاُمٌ األشؾر أو للوشول إلٍ دليل المزتذدم اِلكترونً.
يمكنك قراءة المزيد عن وخدة التخكم عن بعد ؽً ازتذدام التلفزيون
> مفاتيد التخكم > وخدة التخكم عن بعد (الشؾخٌ .)8
أو يمكنك إيجاد اإلجابٌ ؽً الؾورس ؽً ( .Search for..البخث
عن)...
اضػط ِذتيار الجولٌ التاليٌ الذاشٌ بالتلؾزيون.

توشيل األجوزة

ع
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للخشول علٍ أؽضل جودة للشورة والشوتَ قم بتوشيل مسػل
أقراص  َDVDأو  َBlu-rayأو وخدة األلعاب من ذّل
.)TM( HDMI
لمساهدة جواز غير متواؽق مع  َEasyLinkقم بإضاؽتى إلٍ القاُمٌ
الرُيزيٌ.
 .0اضػط > [إضافٌ أجوزتك].
 .2اتبع التعليمات الظاهرة علٍ الساسٌ.
مّخظٌ :إذا تمت مطالبتك باذتيار طريقٌ توشيل التلؾزيونَ خدد
الموشّ ل الذي يزتذدمى هذا الجواز .انظر توشيل التلفاز > توشيل
األجوزة (الشؾخٌ  )29للخشول علٍ معلومات عن التوشيل.

إذا تم توشيل جواز متواؽق مع  EasyLinkأو HDMI-
HDMI-( Consumer Electronic Control
 )CECبالتلؾازَ زيتم إضاؽتى تلقاُي ًا إلٍ القاُمٌ الرُيزيٌ عندما يتم
تسػيل كّ الجوازين.
لمساهدة جواز متشل
 .0اضػط .
 .2اذتر رمز الجواز المضاف خديث ًا.

يمكنك معرؽٌ المزيد عن توشيّت األجوزة ؽً توشيل التلفاز > توشيل األجوزة.

العربيٌ
التلفزيون عالً الوضوح

للخشول علٍ جودة شورة عاليٌ الوضوح ( َ)HDقم بمساهدة
البرامح عاليٌ الوضوح .HD
عند مساهدة البرامح ذات الوضوح القيازً ( َ)SDؽزتكون جودة
الشورة عاديٌ.
يمكنك مساهدة مختوى ؽيديو  HDبوذه الطرق و أكثر:
مسػل أقراص  َBlu-rayمتشل بكابل  َHDMIمع

تسػيل قرص Blu-ray
مسػل  DVDيدعم رؽع مزتوى الدقٌَ متشل بكابل

 َHDMIمع عرض قرص DVD
وخدة بث  HDعبر األثير ()DVB-T MPEG4

مزتقبل  HDرقمًَ متشل بكابل  َHDMIمع عرض

مختوى  HDمن مسػل قنوات الكابل أو الؾضاُيات.
قناة  HDؽً سبكٌ  DVB-Cالذاشٌ بك

وخدة ألعاب ( HDمثل X-Box 360 :أو

 َ)PlayStation 3متشلٌ بكابل  َHDMIمع عرض
لعبٌ HD
مقاطع الفيديو عاليٌ الوضوح
ِذتبار الوضوح و جودة الشورة المذهلٌ الذاشٌ بأجوزة التلؾزيون
عاليٌ الوضوح  َHDيمكنك مساهدة مقاطع الؾيديو عاليٌ الوضوح
 HDمن القاُمٌ الرُيزيٌ.
اضػط > [إعداد] > [مساهدة العروض التوضيخيٌ].
عروض التلفزيون التوضيخيٌ توجد ؽً الشؾخٌ الثانيٌ من قاُمٌ
اإلعداد.
لمزيد من المعلومات خول توؽّر القنوات عاليٌ الوضوح  HDؽً بلدكَ
اتشل بموزع سركٌ  Philipsأو قم بزيارة
.www.philips.com/support

التلفاز ثّثً األبعاد 3D TV

يعد هذا التلؾاز تلؾاز ًا ثّثً األبعاد  .3D TVقم بتوشيل التلؾاز
الذاص بك بمسػّل أقراص  Blu-rayثّثً األبعاد أو سػّل قناة
تلؾزيونيٌ تبث البرامح بالتنزيق ثّثً األبعاد .يمكنك قراءة المزيد ؽً
ازتذدام التلفزيون > المساهدة ثّثيٌ األبعاد (الشؾخٌ .)00

هام
الزّمٌ

اقرأ وازتوعب كل اإلرسادات قبل ازتذدام التلؾزيون .إذا نجم العطل
عن عدم إتباع اإلرساداتَ ؽلن يزري الضمان.
ذطر خدوث شدمٌ كورباُيٌ أو نسوب خريق!
ِ تعرّض التلؾزيون أبدًا للمطر أو المياه ِ .تضع خاويات

الزواُلَ مثل أوانً الزهورَ بالقرب من التلؾزيون .إذا انزكبت
الزواُل علٍ أو داذل التلؾزيونَ ؽاؽشل التلؾزيون عن مأذذ
الكورباء علٍ الؾور .اتشل بذدمٌ عمّء  Philipsلؾخص
التلؾزيون قبل اِزتذدام.
اخرص أِ تُدذل أبدًا أسياء ؽً ؽتخات التوويٌ أو الؾتخات

األذرى الموجودة علٍ التلؾزيون.




( Ambilightضوء المكان)

*متوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب.
ميزة  Ambilightتوؽر لك متعٌ المساهدة بسكل أكثر راخٌ .وهذه
التقنيٌ تعمل تلقاُيًا علٍ ضبط لون الضوء وزطوعى بخيث يُطابق شورة
التلؾزيون.
يمكنك قراءة المزيد ؽً ازتذدام التلفزيون > Ambilight
(الشؾخٌ .)00

السبكٌ
يمكنك توشيل التلؾاز الذاص بك بالسبكٌ المنزليٌ بسكل ِزلكً.
ويمكنك تسػيل الموزيقٍَ والشور وملؾات الؾيديوَ من جواز كمبيوتر
أو من ذادم وزاُط آذر علٍ نؾس السبكٌ.
يمكنك قراءة المزيد ؽً توشيل التلفاز > أجوزة الكمبيوتر و
اإلنترنت (الشؾخٌ .)34

ذطر خدوث ماس كوربً أو نسوب خريق!
ِ تعرّض أبدًا وخدة التخكم عن بعد أو البطاريات لألمطار أو

المياه أو الخرارة المؾرطٌ.
تجنب وجود قوة سد علٍ قوابس التيار الكورباًُ .يؤدي ؽك

قوابس التيار الكورباًُ إلٍ خدوث ماس كوربً أو نسوب
خريق.
ذطر خدوث إشابٌ أو تلف بالتلفزيون!
يلزم وجود سذشين لرؽع وخمل التلؾزيون الذي يبلؼ أو يزيد

عن  25كجم أو  55رط ً
ّ.
عند تركيب خامل التلؾزيونَ ازتذدم الخامل المرؽق ؽقط .ثبّت

الخامل مع التلؾزيون بإخكام .ضع التلؾزيون علٍ زطد مزتو
مزطد يمكنى دعم وزن التلؾزيون والخامل معًا.



ذدمٌ Net TV

إذا كانت السبكٌ الموجودة بالمنزل متشلٌ بسبكٌ اإلنترنتَ يمكنك
توشيل جواز التلؾزيون الذاص بك بذدمٌ  .Net TVتقدم ذدمٌ
 Net TVاألؽّم والشور والشوتيات و غيرها الكثير.
يمكنك قراءة المزيد ؽً ازتذدام التليفزيون > ازتعراض Net
( TVالشؾخٌ .)04

عند تدوير التلؾزيونَ تأكد من أن زلك الكورباء غير مسدود .ؽقد
يؤدي سد زلك الكورباء إلٍ ارتذاء الوشّت وخدوث قوس
كوربً.
ِ تضع التلؾزيون أبدًا أو وخدة التخكم عن بعد أو البطاريات
بالقرب من اللوب المكسوف أو المشادر الخراريٌ األذرىَ بما
ؽً ذلك ضوء السمس المباسر .لمنع انتسار الخريقَ أبق
السموع ومواد اللوب األذرى بعيدًا عن التلؾزيون ووخدة التخكم
عن بعد والبطاريات علٍ الدوام.



عند تركيب التلؾزيون علٍ الجدار بخاملَ ازتذدم ؽقط خامل
جدار يمكنى أن يدعم وزن التلؾزيون .ثبّت خامل الجدار ؽً جدار
يمكنى دعم وزن كل من التلؾزيون وخامل الجدار ِ .تتخمل
سركٌ Koninklijke Philips Electronics .
 N.Vأيٌ مزؤوليٌ عن التركيب غير الشخيد علٍ الجدار
والذي قد يؤدي إلٍ وقوع خادثٌ أو إشابٌ أو تلف.
قبل توشيل التلؾزيون بمأذذ الكورباءَ تأكد أن الجود الكورباًُ
يطابق القيمٌ المطبوعٌ علٍ الجانب الذلؾً من التلؾزيون ِ .تقم
أبدًا بتوشيل التلؾزيون بمأذذ الكورباء إذا كان الجود الكورباًُ
مذتلؾًا.

ع
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يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتح مشنّعٌ من الزجاج.
يجب التعامل معوا بخرص لتجنب اإلشابٌ والتلف.

ذطر إشابٌ األطفال!
اتبع تلك اِختياطات لمنع انقّب التلؾزيون وتعرض األطؾال لإلشابٌ:
ِ تضع التلؾزيون أبدًا علٍ زطد مػطٍ بقطعٌ قماش أو مادة

أذرى يمكن زخبوا بعيدًا.
تأكد من عدم وجود أي جزء من التليؾزيون معلق علٍ خاؽٌ

الزطد.
ِ تضع التلؾزيون أبدًا علٍ أثاث طويلَ مثل ذزانٌ الكتبَ دون

تثبيت كل من األثاث والتلؾزيون علٍ الجدار أو دعامٌ منازبٌ.
أذبر األطؾال بأذطار التزلق علٍ األثاث للوشول إلٍ

التلؾزيون.
ذطر ابتّع البطاريات!
قد يختوي المنتح/وخدة التخكم عن بعد علٍ بطاريٌ من نوع

العملٌَ والتً قد يتم ابتّعوا .ولذلك أبعد البطاريٌ عن متناول
األطؾال ؽً كاؽٌ األوقات!
ذطر الخرارة المفرطٌ!
ِ تقم أبدًا بتركيب التلؾزيون ؽً مكان ضيق .اترك دوم ًا مزاؽٌ

ِ تقل عن  4بوشات أو  01زم خول التلؾزيون للتوويٌ .تأكد
أِ تػطً الزتاُر واألسياء األذرى أبدًا ؽتخات التوويٌ
الموجودة علٍ التلؾزيون.
ذطر خدوث إشابٌ أو نسوب خريق أو تلف بزلك الكورباء!
ِ تضع التلؾزيون أو أي سًء علٍ زلك الكورباء أبدًا.

لؾشل زلك الكورباء الذاص بالتلؾزيون بزوولٌ من مأذذ

الكورباءَ تأكد من قدرتك علٍ الوشول لزلك الكورباء بسكل
كامل ؽً كل األوقات.
عند ؽشل زلك الكورباءَ ازخب القابس دومًا وِ تسد الزلك

أبدًا.
اؽشل التلؾزيون عن مأذذ الكورباء والوواًُ قبل العواشف

الرعديٌ .أثناء العواشف الرعديٌَ ِ تلمس أي جزء من
التلؾزيون أو زلك الكورباء أو كابل الوواًُ.
ذطر اإلضرار بخازٌ الزمع!
تجنب ازتذدام زماعات األذن أو زماعات الرأس بمزتوى

شوت مرتؾع أو لؾترات طويلٌ.
درجات الخرارة المنذفضٌ
إذا تم نقل التلؾزيون ؽً درجات خرارة أقل من  °5أو °40فَ

ؽأذرج التلؾزيون وانتظر إلٍ أن تشل درجٌ خرارة التلؾزيون
إلٍ درجٌ خرارة الػرؽٌ قبل توشيل التلؾزيون بمأذذ الكورباء.

العنايٌ بالساسٌ



ذطر إتّف ساسٌ التلؾزيون! ِ تلمس أو تدؽع أو تخك أو
تضرب الساسٌ بأي سًء أبدًا.
اؽشل التلؾزيون قبل التنظيف.
نظّف التلؾزيون واإلطار بقطعٌ قماش رطبٌ وناعمٌ ِ .تزتذدم
أبدًا مواد مثل الكخول أو المواد الكيمياُيٌ أو المنظؾات المنزليٌ
علٍ التلؾزيون.
لتؾادي التسوه أو بوت األلوانَ امزد قطرات الماء بأزرع ما
يمكن.



تجنب الشور الثابتٌ قدر اإلمكان .الشور الثابتٌ هً الشور
التً تبقٍ علٍ الساسٌ لؾترات طويلٌ من الوقت .ومنوا القواُم
التً تظور علٍ الساسٌ واألسرطٌ الزوداء والساسات الزمنيٌَ
الر .إذا كان من الضروري ازتذدام شور ثابتٌ؛ ؽقلل من تباين
الساسٌ وزطوعوا لتؾادي تلف الساسٌ.





تخذير شخً فيما يتعلق بذاشيٌ المساهدة ثّثيٌ األبعاد



إذا كان لديك أو لدى عاُلتك تارير شخً مع نوبات الشرع أو
نوبات نتيجٌ الخزازيٌ الضوُيٌَ ؽازتسر الطبيب المتذشص

ع
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قبل تعريض نؾزك لمشادر الوميض الضوًَُ أو تزلزّت
الشور الزريعٌ أو مساهدة العروض ثّثيٌ األبعاد.
لتجنب خدوث ما قد يؤدي إلٍ عدم الراخٌ مثل الشداعَ والدوار
أو اِضطراب ؽً التوجىَ نوشً بعدم مساهدة العروض ثّثيٌ
األبعاد لؾترات طويلٌ من الزمن .ؽً خال سعرت بانزعاج أو
عدم راخٌَ ؽتوقف عن مساهدة العروض ثّثيٌ األبعاد وِ
تسارك مباسرة ؽً أي نساط يختمل أن يزبب ذطر ًا (علٍ زبيل
المثالَ قيادة الزيارة) وذلك ختٍ تذتؾً األعراض التً تسعر
بوا .إذا ازتمرت هذه األعراضَ ؽّ تقم بمساهدة العروض
ثّثيٌ األبعاد إِ بعد ازتسارة الطبيب المتذشص أو ً
ِ.
يجب علٍ اآلباء مراقبٌ أطؾالوم أثناء مساهدة العروض ثّثيٌ
األبعاد والتأكد من أنوم ِ يواجووا أي من عوامل عدم الراخٌ
علٍ النخو المذكور أعّه ِ .ينشد بمساهدة العروض ثّثيٌ
األبعاد لمن هم دون زن  6زنوات من العمر وذلك ألن نظاموم
البشري ِ يعد نامي ًا بسكل كامل بعد.
ِ تزتذدم النظارات ثّثيٌ األبعاد ألي غرض آذر غير مساهدة
التلؾزيون ثّثً األبعاد.

جوود المخافظٌ علٍ البيٌُ
كفاءة ازتذدام الطاقٌ
نخن ؽً  Philipsنركز بازتمرار علٍ تقليل األثر البيًُ من أجوزتنا
المبتكرة والذاشٌ بالمزتولكين .ونخن نوجى جوودنا نخو عمل تخزينات
بيُيٌ أثناء التشنيعَ بما يسمل تقليل المواد الضارةَ وتعزيز اِزتذدام
الؾعال للطاقٌَ وتعليمات نوايٌ اِزتذدام وإعادة تدوير المنتجات.
للدذول إلٍ إعدادات كفاءة ازتذدام الطاقٌ:
أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط علٍ الزر األذضر من علٍ وخدة التخكم
عن بعد.
واإلعدادات الشديقٌ للبيٌُ تتضمن:
إعدادات الشورة الموفرة للطاقٌ :يمكنك تطبيق مجموعٌ

من إعدادات الشورة التً تخاؽظ علٍ الطاقٌ .أثناء مساهدة
التلؾازَ اضػط علٍ الزر األذضر واذتر [توفير الطاقٌ].
مفتاح الطاقٌ :يمكنك قطع الطاقٌ تمام ًا عن التلؾزيون بازتذدام

مؾتاح الطاقٌ .وهو يقع علٍ قاعدة الجواز.



إيقاف الساسٌ :إذا كنت ترغب ؽً اِزتماع إلٍ الشوت ؽقط
من التلؾزيونَ يمكنك إيقاف ساسٌ التلؾزيون .ؽً خين تواشل
الوظاُف األذرى العمل بسكل عادي.
مزتسعر الضوء :يعمل مزتسعر الضوء المخيط الداذلً
علٍ ذؾض زطوع ساسٌ التلؾزيون عندما يعتم الضوء المخيط.



الطاقٌ المنذفضٌ بوضع اِزتعداد :دواُر الطاقٌ
المتطورة تذؾّض ازتوّك التلؾزيون للطاقٌ إلٍ مزتوى سديد
اِنذؾاض دون ؽقد األداء الثابت لوضع اِزتعداد.
إدارة الطاقٌ :اإلدارة المتقدمٌ للطاقٌ ؽً هذا التلؾزيون تضمن
الخشول علٍ اِزتػّل األمثل لطاقتى.
لعرض كيؾيٌ تأثير إعدادات التلؾزيون المذششٌ علٍ ازتوّك
التلؾزيون النزبً للطاقٌ؛ اضػط ثم اذتر [إعداد] >
[مساهدة العروض التوضيخيٌ] > [ Active
.]Control





نوايٌ اِزتذدام

تم تشميم المنتح الذاص بك وتشنيعى من مواد ومكونات عاليٌ الجودة
يمكن إعادة تشنيعوا وإعادة ازتذداموا.

عند إرؽاق رمز الخاويٌ المدولبٌ ذات العّمٌ × هذه بأي منتح؛ ؽذلك
يعنً أن هذا المنتح يندرج ضمن المرزوم األوروبً
 .2002/96/ECيرجٍ الخرص علٍ معرؽٌ النظام المخلً

ألنظمٌ تجميع المنتجات اإللكترونيٌ والكورباُيٌ علٍ خدة.

العربيٌ

طول البرغً
قبل تركيب التلؾزيون علٍ الجدار؛ خدد الطول الشخيد للبرغً وذلك
بإضاؽٌ زمك خامل الجدار إلٍ طول البرغً.

يرجٍ التشرف وؽقًا للقوانين المخليٌ وعدم التذلص من المنتجات
القديمٌ بإلقاُوا مع النؾايات المنزليٌ العاديٌ .يزاعد التذلص الشخيد من
منتجك القديم علٍ منع خدوث التبعات الزلبيٌ المختملٌ علٍ البيٌُ
وشخٌ اإلنزان.

الموقع

يختوي منتجك علٍ بطاريات يسملوا المرزوم األوروبً
 َ2006/66/ECوالتً ِ يمكن أن يتم التذلص منوا مع النؾايات
المنزليٌ العاديٌ .يرجٍ اإللمام بالقوانين المخليٌ المعنيٌ بالتجميع
المنؾشل للبطاريات ألن التذلص الشخيد يزاعد علٍ منع خدوث
التبعات الزلبيٌ المختملٌ علٍ البيٌُ وشخٌ اإلنزان.

وضع المتجر أو المنزل
خدد مكان التلؾزيون ليكون علٍ وضع المنزل للوشول إلٍ كاؽٌ
إعدادات التلؾزيون .ؽً وضع المتجرَ يمكنك الوشول إلٍ إعدادات
قليلٌ ؽقط.

وضع التلفزيون

 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت].
 .3اذتر [الموقع] > [القاُمٌ الرُيزيٌ] (المنزل) أو [المتجر]َ ثم
اضػط .OK
 .4أعد تسػيل التلؾاز.

تخديد الوضع







قبل وضع التلؾزيون؛ اقرأ كل اختياطات الزّمٌ .انظر البدء >
هام > الزّمٌ (الشؾخٌ .)5
ضع التلؾزيون بخيث ِ يزطع الضوء علٍ الساسٌ مباسرة.
المزاؽٌ المثاليٌ لمساهدة التلؾزيون هً ثّثٌ أمثال خجم الساسٌ
القطري .ؽمث ً
ّ :إذا كان الخجم القطري لساسٌ التلؾزيون هو
 006زم 46/بوشٌَ ؽإن مزاؽٌ المساهدة المثاليٌ هً ~3.5
م 038~/بوشٌ من مقدمٌ الساسٌ.
أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عيناك ؽً نؾس مزتوى منتشف
الساسٌ.

خامل التثبيت أو خامل التثبيت الخاُطً
لتطبيق أؽضل إعدادات للتلؾزيون الذاص بكَ خدد خامل التثبيت أو
خامل التثبيت الخاُطً.
 .0ؽً قاُمٌ [التفضيّت]َ اذتر [مكان التلفزيون].
 .2اذتر [علٍ خامل تلفزيون] أو [مثبّت علٍ الخاُط]َ ثم
اضػط .OK

تثبيت علٍ الجدار

تخذير :اتبع كافٌ اإلرسادات المرفقٌ مع خامل التلفزيونِ .
تتخمل سركٌ Koninklijke Philips Electronics
 .N.Vأي مزُوليٌ عن التركيب غير الشخيد للتلفزيون
والذي قد يؤدي إلٍ خدوث خادثٌ أو إشابٌ أو تلف.
قبل تثبيت التلؾاز علٍ الجدار:
قم بسراء خامل تلؾاز  Philipsأو خامل تلؾاز متواؽق.

بالنزبٌ لبعض الطرازاتَ قم بإزالٌ األجزاء الذاشٌ بالتثبيت

علٍ الجدار من الجزء الذلؾً للتلؾزيون.
لمنع إلخاق الضرر بالكابّت والموشّتَ تأكد من ترك مزاؽٌ

قدرها  5٫5زم أو  2٫2بوشٌ علٍ األقل من ظور التلؾزيون.
تخذير ِ :يمكن تثبيت هذا الجواز علٍ الزقف.
تأكد من خجم ساسٌ التلؾزيون وطابقى مع القاُمٌ لمعرؽٌ نوع خامل
الجدار الذي زتستريى:
 80زم  32 /بوشٌ 211 :ملم ×  211ملمَ M6

 017زم  42 /بوشٌ 411 :ملم ×  411ملمَ M6


تزري مجموعٌ من إعدادات التلؾزيون لتنازب موقع التلؾزيون.

قفل التلفاز
يختوي التلؾزيون علٍ ؽتخٌ تأمين  Kensingtonؽً قاعدة التلؾاز.
عليك سراء قؾل منع الزرقٌ ( Kensingtonغير مرؽق) لتأمين
التلؾزيون.

التعليمات المزاعدة والدعم
ازتذدام تعليمات المزاعدة

يمكنك الوشول إلٍ قاُمٌ [تعليمات] والمرُيٌ علٍ الساسٌ عن طريق
الضػط علٍ الزر األشؾر.
يمكنك أيض ًا التبديل بين قاُمٌ [تعليمات] وقاُمٌ التلؾاز عن طريق
الضػط علٍ الزر األشؾر.

الدعم علٍ اإلنترنت

إذا لم تتمكن من العثور علٍ ما تختاجى ؽً قاُمٌ [تعليمات] والمرُيٌ
علٍ الساسٌَ ازتسر الدعم الموجود علٍ
اِنترنت.www.philips.com/support
اتبع التعليمات الموجودة علٍ الويب ِذتيار اللػٌ الذاشٌ بكَ ثم أدذل
رقم طراز المنتح.

ؽً موقع الدعم الذاص بناَ يمكنك أيض ًا:
العثور علٍ إجابات لألزُلٌ الساُعٌ

تخميل نزذٌ قابلٌ للطباعٌ  PDFمن دليل المزتذدم لقراءتى

مرازلتنا لمعرؽٌ إجابٌ زؤال مخدد

الدردسٌ علٍ اِنترنت مع أخد موظؾً الدعم لدينا (متوؽر ؽً

بلدان معينٌ ؽقط)

اِتشال بسركٌ Philips

إذا أردتَ يمكنك اِتشال بذدمٌ عمّء  Philipsؽً بلدك للخشول
علٍ الدعم .يمكنك العثور علٍ أرقام اِتشال ؽً النسرة المرؽقٌ
بالتلؾزيون.
قبل اِتشال بسركٌ  َPhilipsاكتب طراز جواز التلؾزيون والرقم
المزلزل .يمكنك أن تجد هذه المعلومات علٍ ظور جواز التلؾزيون أو
علٍ العبوة.
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 2ازتذدام التلفزيون
مفاتيد التخكم
مفاتيد التخكم بالتلفاز
 :لرؽع أو ذؾض مزتوى الشوت.
+/- .1
 :AMBILIGHT .2لتسػيل أو إنواء ذاشيٌ Ambilight

(ضوء المكان).
( .3القاُمٌ الرُيزيٌ) :للوشول إلٍ القاُمٌ الرُيزيٌ .اضػط ثانيٌ
لبدء نساط ؽً القاُمٌ الرُيزيٌ .لتأكيد إدذال أو اذتيار.
 :CH +/- .4للتػيير إلٍ القناة الزابقٌ أو التاليٌ.
 .5الطاقٌ :لتسػيل التليؾزيون أو إيقاف تسػيلى.

المؤسرات
 .1مزتسعر الضوء المخيط  /مزتسعر وخدة التخكم عن بعد

وخدة التخكم عن بعد
( .1وضع اِزتعداد) :لتسػيل التلؾزيون أو وضعى بوضع
اِزتعداد.
 .2أزرار التسػيل :للتخكم بتسػيل الؾيديو أو الموزيقٍ.
 .3األزرار الملونٌِ :ذتيار الموام أو الذيارات .غير مدعوم ؽً
وضع .MHEG
( .4القاُمٌ الرُيزيٌ) :للوشول إلٍ القاُمٌ الرُيزيٌ.
(أزرار التنقل) :للتنقل ذّل القواُم وِذتيار العناشر.
.5
( / CH + CH - .6الزابق/التالً) :لتبديل القنواتَ
والتنقل ذّل شؾخات القواُمَ وبين المواد أو األلبومات أو المجلدات.
 :OK .7لتأكيد إدذال أو اذتيار.
(العودة) :للعودة إلٍ شؾخٌ القاُمٌ الزابقٌ أو للذروج من
.8
وظيؾٌ التلؾزيون.
 : FIND .9للوشول لقاُمٌ اذتيار أخد قواُم قنوات التلؾزيون
 : ADJUST .11للوشول لقاُمٌ ضبط اإلعدادات.
ِ :ذتيار األجوزة المتشلٌ.
SOURCE .11
 :للوشول إلٍ ذيارات اِذتيار أو النساط
OPTIONS .12
الخالً.
( -/+ .13مزتوى الشوت) :لضبط مزتوى الشوت.
( .14إزكات الشوت) :إلزكات الشوت أو إعادة تسػيلى.
( 0-9 .15أزرار األرقام)ِ :ذتيار القنوات.
 :TEXT/INFO .16لتمكين أو تعطيل نشوص المعلومات .اضػط
عليى مع اِزتمرار لعرض المزيد من المعلومات خول النساط الخالً.
 :SUBTITLE .17لتمكين أو تعطيل الترجمات.

البطاريات

تخذير :ذطر ابتّع البطاريات!
قد يختوي المنتح/وخدة التخكم عن بعد علٍ بطاريٌ من نوع العملٌَ
والتً قد يتم ابتّعوا .ولذلك أبعد البطاريٌ عن متناول األطؾال ؽً كاؽٌ
األوقات!

تنبيى :تختوي البطاريٌ علٍ مادة بيركلوراتَ ويجب التعامل معوا
بخرص .للمزيد من المعلوماتَ انظر

ع
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www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perc
.hlorate

إذا كانت إسارة وخدة التخكم عن بعد ضعيؾٌَ ازتبدل البطاريات:
 .0اؽتد غطاء البطاريٌ.
 .2قم بإزالٌ البطاريات القديمٌ من خجرة البطاريٌَ وازتبدلوا ببطاريات
جديدة.
تأكد من وضع أطراف البطاريات بسكل شخيد مع عّمات -/+
الموجودة علٍ خجرة البطاريٌ.
مّخظات:
تذلص من البطاريات خزب اللواُد البيُيٌ .اقرأ البدء > جوود
المخافظٌ علٍ البيٌُ > نوايٌ اِزتذدام (الشؾخٌ .)6
قم بإزالٌ البطاريات من جواز التخكم عن بعد ؽً خال عدم ازتذدامى
لؾترة طويلٌ من الزمن.
لوخدات التخكم عن بعد التً تزتذدم بطاريات ( AAAجنب ًا إلٍ جنب):

مفاتيد تخكم EasyLink

مّخظٌ :مؾاتيد تخكم  EasyLinkتتوؽر عندما يكون الجواز
المتشل متواؽق مع .HDMI-CEC
تتيد لك ميزة  EasyLinkالتخكم ؽً جواز التلؾزيون وغيره من
األجوزة المتواؽقٌ مع  HDMI-CECبوخدة تخكم عن بعد واخدة.
الوشول لمفاتيد تخكم EasyLink
 .0أثناء عرض المختوى من الجواز المتواؽق مع َHDMI-CEC
.OPTIONS
اضػط
 .2اذتر [إظوار مفاتيد الجواز]َ ثم اضػط .OK
 .3خدد زر تخكم  َEasyLinkثم اضػط .OK
يمكنك قراءة المزيد عن  EasyLinkؽً ازتػّل التلفزيون
أكثر > ازتذدام ( EasyLinkالشؾخٌ .)20

التخكم عبر الواتف الذكً
يمكنك ازتذدام جواز  iPhoneكوخدة تخكم ثانويٌَ وختٍ كلوخٌ
مؾاتيد .اذهب إلٍ متجر التطبيقات  Apple Apps storeوقم
بتخميل البرنامح '' .Philips Wifi TV Remoteاتبع
اإلرسادات المتوؽرة ؽً متجر تطبيقات .Apps
تأكد من توشيل جواز التلؾزيون الذاص بك علٍ نؾس السبكٌ التً يوجد
بوا هاتف  iPhoneالذاص بك .يمكنك قراءة المزيد عن اتشاِت
السبكٌ ؽً توشيل التلفاز > أجوزة الكمبيوتر و اإلنترنت
(الشؾخٌ .)34

مساهدة التلفزيون
تسػيل التلفاز وإيقاف تسػيلى
التلفزيون
اضػط علٍ مؾتاح الطاقٌ الموجود ؽً جانب التلؾزيون لتخريكى

إلٍ وضع التسػيل .ON
إذا كان التلؾزيون ؽً وضع اِزتعدادَ اضػط ؽً وخدة

التخكم عن بعد.
مّخظٌ :هناك تأذير قشير قبل أن يزتجيب التلؾزيون.
نشيخٌ :إذا لم تتمكن من تخديد مكان وخدة التخكم عن بعد وتريد تسػيل
التلؾزيون من وضع اِزتعدادَ اضػط علٍ  CH +/-ؽً الجزء
األمامً للتلؾزيون.
علٍ الرغم من أن التلؾزيون الذاص بك يزتولك طاقٌ قليلٌ جد ًا ؽً
وضع اِزتعدادَ ؽإنى يزتولك بعض الطاقٌ .إذا كنت ِ تنوي ازتذدام
جواز التلؾزيون لؾترة طويلٌ من الزمنَ قم بإيقاف تسػيلى وذلك لقطع
الطاقٌ عنى.

العربيٌ

لتػيير التلفاز إلٍ وضع اِزتعداد
اضػط علٍ من وخدة التخكم عن بعد .يتػير ضوء مؤسر التخكم عن
بعد إلٍ اللون األخمر.
إيقاف تسػيل التلفاز
اضػط علٍ مؾتاح الطاقٌ الموجود ؽً جانب التلؾزيون لتخريكى إلٍ
وضع إيقاف التسػيل .OFF
لم يعد التلؾزيون يزتولك الطاقٌ.
إيقاف التسػيل تلقاُيًا
لقد شمم هذا التلؾزيون بإعدادات كؾاءة ازتذدام الطاقٌ .إذا لم يكن هناك
تدذل من قبل المزتذدم (مثل الضػط علٍ زر بوخدة التخكم عن بعد أو
من علٍ اللوخٌ األماميٌ) لمدة أربع زاعاتَ ؽإن التلؾزيون زينتقل
تلقاُيا إلٍ وضع اِزتعداد.
لتعطيل ميزة إيقاف التسػيل التلقاًُ
أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط علٍ الزر األذضر من علٍ وخدة التخكم
عن بعد .اذتر [إيقاف التسػيل تلقاُيًا] واضػط  .OKتظور رزالٌ
علٍ الساسٌ تؤكد إيقاف ميزة اإليقاف التسػيل التلقاًُ.

ضبط مزتوى شوت التليفزيون

زيادة مزتوى الشوت التلفزيون أو ذفضى
اضػط  +/-ؽً وخدة التخكم.

من علٍ الجزء األمامً للتلؾزيون.
اضػط +/-

إزكات أو إلػاء إزكات شوت التلفزيون
اضػط إلزكات شوت التلؾزيونَ أو

اضػط مرة أذرى ِزتعادة الشوت.

ضبط مزتوى شوت زماعٌ الرأس
 .0اضػط > [إعدادات التلفزيون] > [الشوت].
 .2اذتر [مزتوى شوت زماعات الرأس]َ ثم اضػط .OK

تبديل قنوات التلفزيون





من وخدة التخكم عن بعد.
اضػط علٍ
اضػط علٍ  CH +/-من علٍ التلؾاز.
اضػط علٍ أزرار األرقام إلدذال رقم القناة.

إدارة قواُم القنوات

يمكنك مساهدة جميع القنواتَ أو ؽقط القنوات المؾضلٌ لديك ؽً قاُمٌ
القنوات.
عند مساهدة التليؾزيونَ اضػط علٍ  . FINDيتم عرض قاُمٌ
القنوات.
إنساء قاُمٌ قنوات
يمكنك إنساء قاُمٌ قنوات تختوي ؽقط علٍ قنواتك المؾضلٌ.
 .0اضػط . FIND
.
 .2اذتر القناة واضػط OPTIONS
 .3اذتر [تخديد كمفضلٌ] أو [إلػاء تخديد كمفضلٌ]َ ثم اضػط
.OK
اذتيار قاُمٌ قنوات
.
 .0ؽً قاُمٌ القنواتَ اضػط OPTIONS
 .2اذتر [تخديد قاُمٌ] > [المفضّت] لعرض قنوات قاُمٌ
المؾضلٌَ أو [الكل] لعرض كل القنوات.
 .3اضػط  OKلتأكيد اِذتيار.
عرض القنوات التلفزيونيٌ التناظريٌ أو الرقميٌ فقط
يمكنك ازتذدام قاُمٌ القنوات للوشول إلٍ القنوات التناظريٌ أو الرقميٌ
ؽقط.

.
 .0ؽً قاُمٌ القنواتَ اضػط OPTIONS
 .2اذتر [تخديد قاُمٌ] > [تناظري] أو [رقمً]َ ثم اضػط .OK
تبعًا ِذتيارك؛ تتوؽر القنوات الرقميٌ أو التناظريٌ ؽقط.
اِزتماع إلٍ راديو رقمً
إذا توؽرت قنوات الراديو الرقميٌَ زيتم تثبيتوا تلقاُيا عند تثبيت القنوات
التلؾزيونيٌ.
 .0عند مساهدة التليؾزيونَ اضػط علٍ  . FINDيتم عرض قاُمٌ
القنوات.
.
 .2اضػط OPTIONS
 .3اذتر [تخديد قاُمٌ] > [راديو]َ ثم اضػط .OK
 .4اذتر قناة راديوَ ثم اضػط .OK

عرض دليل البرامح

يعرض دليل البرامح معلومات خول القنوات التلؾزيونيٌ الرقميٌَ علٍ
زبيل المثال:
جداول المواعيد للقنوات

موجز عن البرامح

مّخظٌ :يتوؽر دليل البرامح التلؾزيونيٌ ؽً بلدان معينٌ ؽقط.
ضبط دليل البرامح
قبل ازتذدام دليل البرامحَ تخقق من اإلعدادات التاليٌ:
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت].
 .3اذتر [دليل البرامح] > [من جوٌ البث]َ ثم اضػط .OK
الوشول لدليل برامح التلفزيون
 .0اضػط .
 .2اذتر [دليل البرامح]َ ثم اضػط .OK
مّخظٌ :إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامح ألول مرةَ خدد [تخديث
دليل البرامح] لتخديث جميع البرامح المتاخٌ.
ازتذدام ذيارات دليل برامح التلفزيون
يمكنك تذشيص المعلومات المعروضٌ وذلك من أجل:
تذكيرك عندما تبدأ البرامح

عرض القنوات المؾضلٌ ؽقط

.
 .0ؽً دليل البرامحَ اضػط OPTIONS
 .2اذتر أخد هذه اإلعداداتَ ثم اضػط :OK









[تعيين تذكير] :لضبط تذكيرات البرامح.
[مزد التذكير] :لمزد تذكيرات البرامح.
[تػيير اليوم] :لتػيير اليوم المعروض.
[معلومات إضافيٌ] :لعرض معلومات البرنامح.
[البخث خزب النوع] :للبخث ؽً برامح التلؾزيون خزب
النوع.
[التذكيرات المجدولٌ] :لزرد تذكيرات البرامح.
[تخديث دليل البرامح] :لتخديث آذر معلومات البرنامح.

ازتذدام إعدادات الشورة الذكيٌ

لتخديد إعدادات الشورة المؾضلٌ لديك.
.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط OPTIONS
 .2اذتر [شورة ذكيٌ].
 .3اذتر أخد اإلعدادات التاليٌَ ثم اضػط :OK
[سذشً] :لتطبيق إعدادات الشورة المذششٌ.

[زاه] :إعدادات ثريٌ وخيويٌَ وهً مثاليٌ لّزتذدام أثناء

ضوء النوار.
[طبيعً] :إعدادات الشورة الطبيعيٌ.





[زينما] :إعدادات مُّمٌ لألؽّم.
[ألعاب] :إعدادات مُّمٌ لأللعاب.

ع
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[توفير الطاقٌ] :اإلعدادات التً تخاؽظ علٍ أكبر قدر من
الطاقٌ.
[قيازً] :اإلعدادات اِؽتراضيٌ والتً تُعد مُّمٌ لمعظم
البيُات و معظم أنواع الؾيديو.
[شورة فوتوغرافيٌ] :إعدادات مُّمٌ للشور.
[مذشص] :لتذشيص وتذزين إعدادات الشور الذاشٌ بك.





ازتذدام إعدادات الشوت الذكً

لتخديد إعدادات الشوت المؾضلٌ لديك.
.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط OPTIONS
 .2اذتر [شوت ذكً].
 .3اذتر أخد اإلعدادات التاليٌَ ثم اضػط :OK
[سذشً] :لتطبيق اإلعداد المؾضّ ل الذاص بك ؽً القاُمٌ

شوت.
[قيازً] :وهً إعدادات تُعد مُّمٌ لمعظم البيُات و معظم

أنواع الشوت.
[أذبار]  :إعدادات مثاليٌ للشوت المنطوقَ مثل األذبار.

[فيلم] :إعدادات مُّمٌ لألؽّم.

[ألعاب] :إعدادات مُّمٌ لأللعاب.

[دراما] :إعدادات مثاليٌ لبرامح الدراما.

[رياضٌ] :إعدادات مثاليٌ لأللعاب.


تػيير تنزيق الشورة

يمكنك تػيير تنزيق الشورة خزب تؾضيّتك.
 .0اضػط .ADJUST
 .2اذتر [تنزيق الشورة]َ ثم اضػط .OK
 .3خدد تنزيق الشورةَ ثم اضػط  OKللتأكيد.
تعتمد تنزيقات الشورة المتاخٌ علٍ مشدر الؾيديو:
[ملء تلقاًُ] :لضبط الشور لملء الساسٌ (تظل الترجمٌ

مرُيٌ) .يوشٍّ بى لتقليل تسوه الساسٌ ولكن ليس مع  HDأو
الكمبيوتر.
[تكبير/تشػير تلقاًُ] :لتكبير الشورة لملء الساسٌ.

يوشٍّ بى لتقليل تسوه الساسٌ ولكن ليس مع  HDأو
الكمبيوتر.



[تكبير/تشػير فاُق] :إلزالٌ األسرطٌ الزوداء الموجودة
علٍ جانبً بث  .4:3غير موشّ ٍ بى لّزتذدام مع HD
والكمبيوتر.
[تمديد الفيلم  :]16:9لتوزيع التنزيق  4:3العادي إلٍ .06:9
غير موشّ ٍ بى مع  HDأو مع الكمبيوتر.
[ساسٌ عريضٌ] :لتمديد التنزيق  4:3إلٍ .06:9
[بّ مقياس]  :لتقديم التؾاشيل القشوى للكمبيوتر ِ .يتوؽر إِ
عند تمكين وضع الكمبيوتر ؽً القاُمٌ شورة.





مساهدة جواز متشل
إضافٌ جواز جديد

مّخظات:
قبل مساهدة جواز متشلَ يجب إضاؽٌ الرمز الذاص بى إلٍ

القاُمٌ الرُيزيٌ .انظر توشيل التلفاز > توشيل األجوزة
(الشؾخٌ .)29
إذا قمت بتوشيل جواز متواؽق مع HDMI-CEC

بالتلؾزيون من ذّل موشّ ل  HDMIوقمت بتسػيلىَ ؽزيتم
تلقاُي ًا إضاؽٌ الجواز إلٍ القاُمٌ الرُيزيٌ.
 .0قم بتوشيل الجواز ثم سػّلى.
 .2اضػط .

ع
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 .3اذتر [إضافٌ أجوزتك]َ ثم اضػط .OK
 .4اتبع اإلرسادات المرُيٌ علٍ الساسٌ.
اذتر جوازك.

اذتر الموشّ ل.

مّخظٌ :إذا تمت مطالبتك باذتيار طريقٌ توشيل التلؾزيونَ خدد
الموشّ ل الذي يزتذدمى هذا الجواز.

اذتيار المشدر

من القاُمٌ الرُيزيٌ
بعد إضاؽٌ جواز جديد إلٍ القاُمٌ الرُيزيٌَ خدد رمز الجواز الجديد
لعرض المختوى الذاص بى.
 .0اضػط .
 .2خدد رمز الجواز من القاُمٌ الرُيزيٌ.
 .3اضػط  OKللتأكيد.
من قاُمٌ المشادر
لعرض قاُمٌ بأزماء
يمكنك أيض ًا الضػط علٍ SOURCE
الموشّ ّت .خدد الموشّ ل المزتذدم لتوشيل الجواز بالتلؾزيون.
.
 .0اضػط SOURCE
 .2اضػط أزرار التنقل لتخديد موشّ ل من القاُمٌ.
 .3اضػط  OKللتأكيد.

تسػيل من وخدة USB

إذا كانت لديك شورَ أو ملؾات ؽيديو أو ملؾات موزيقٍ علٍ جواز
تذزين  َUSBؽيمكنك تسػيل الملؾات علٍ ساسٌ التلؾزيون.
تنبيى ِ :تتخمل سركٌ  Philipsالمزُوليٌ إذا لم يكن جواز تذزين
 USBمدعومًا وِ تتخمل المزُوليٌ عن التلف أو ؽقدان البيانات من
الجواز.
ِ تقم بتخميل منؾذ  USBكوربي ًا بسكل زاُد .إذا قمت بتوشيل جواز
قرص شلب يزتولك أكثر من  511مللً أمبير من الطاقٌَ تأكد من أن
يتم ربطى بمشدر طاقٌ ذارجً ذاص بى.
يمكنك الوشول إلٍ متشؾد مختويات وخدة  USBعلٍ النخو التالً:
أثناء مساهدة التلؾزيونَ قم بتوشيل جواز  USBبمنؾذ

 USBعلٍ جواز التلؾزيون.
اضػط َ واذتر [ازتعراض  َ]USBثم اضػط .OK


مساهدة الفيديو
اضػط أزرار التنقل ِذتيار ملف ؽيديوَ ثم اضػط .OK
اضػط أو للبخث إلٍ األمام أو الذلف ؽً ملف الؾيديو.

للذروج من
اضػط مع اِزتمرار ؽً الضػط علٍ

مزتعرض المختويات.
للوشول إلٍ
أثناء تسػيل الؾيديوَ اضػط علٍ OPTIONS
ذيارات الؾيديو التاليٌ:
[إيقاف] :إليقاف التسػيل.

[تكرار] :لتكرار الؾيديو.

[تسػيل الذلط] [ /إيقاف الذلط] :لتمكين أو تعطيل التسػيل

العسواًُ للؾيديو.
عرض الشور
اضػط أزرار التنقل ِذتيار شورةَ ثم اضػط .OK
إليقاف تسػيل العرض مؤقت ًا أو إيقاف تسػيلى؛ اضػط .OK

لّنتقال إلٍ الملف الزابق أو التالً؛ اضػط أو .

للذروج من
اضػط مع اِزتمرار ؽً الضػط علٍ

مزتعرض المختويات.
للوشول أو للذروج من ذيارات الشور
اضػط OPTIONS
التاليٌ:
[إظوار المعلومات]  :عرض معلومات الملف.

[إيقاف] :إليقاف عرض السراُد.

[تدوير] :لتدوير الملف.

[تكرار] :لتكرار عرض السراُد.


العربيٌ

[تسػيل مرة واخدة] :لتسػيل الملف مرة واخدة.

[إيقاف الذلط] [ /تسػيل الذلط] :لتمكين أو تعطيل عرض

الشور عسواُيًا ؽً عرض السراُد.
[زرعٌ عرض السراُد] :لضبط ؽترة العرض لكل شورة

ؽً عرض السراُد.
[التأثير اِنتقالً لعرض السراُد] :لضبط مؤثر اِنتقال

من شورة إلٍ الشورة التاليٌ.
[تعيين كـ  :]Sceneaلضبط الشورة المذتارة كذلؾيٌ

علٍ التلؾزيون.
لزماع الموزيقٍ
اضػط أزرار التنقل ِذتيار ملف موزيقٍَ ثم اضػط .OK
للبخث إلٍ األمام أو الذلف ؽً الملف.
/
اضػط

للذروج من
اضػط مع اِزتمرار ؽً الضػط علٍ

مزتعرض المختويات.
للوشول أو للذروج من ذيارات
اضػط OPTIONS
الموزيقٍ التاليٌ:
[إيقاف] :إليقاف تسػيل المواد الشوتيٌ.

[تكرار] :لتكرار ملف شوتً أو ألبوم.

[تسػيل مرة واخدة] :لتسػيل الملف الشوتً مرة واخدة.

[تسػيل الذلط] [ /إيقاف الذلط] :لتمكين أو تعطيل التسػيل

العسواًُ للملؾات.

مساهدة العروض ثّثيٌ األبعاد
ما تختاج إليى

يعد هذا التلؾاز تلؾاز ًا ثّثً األبعاد  .3D TVلمساهدة العروض ثّثيٌ
األبعادَ يمكنك سراء نظارات إضاؽيٌ ثّثيٌ األبعاد من Philips
طراز ( PTA416تباع بسكل منؾشل) من التاجر المخلً لديك.
قبل مساهدة العروض ثّثيٌ األبعادَ اقرأ معلومات التخذير الشخً ؽً
البدء > هام > تخذير شخً فيما يتعلق بذاشيٌ المساهدة
ثّثيٌ األبعاد (الشؾخٌ .)6
مّخظٌ :إن النظارات ثّثيٌ األبعاد من المشنعين اآلذرين قد ِ تعمل
أو قد تعمل بكؾاءة أقل ؽً مساهدة العروض ثّثيٌ األبعاد.

بدء العرض ثّثً األبعاد

للتمتع بمساهدة ؽيلم أو برنامح ثّثً األبعادَ أدذل قرص الؾيلم ثّثً
األبعاد ؽً مسػّل أقراص  Blu-rayالمتشل بموشّل  HDMIؽً
هذا التلؾزيون أو سػّل قناة تلؾزيونيٌ تبث مختوى ثّثً األبعاد.
اضػط واذتر مسػّل أقراص  Blu-rayثّثً األبعاد أو اذتر
[مساهدة التلفزيون] وسػّل قناة تلؾزيونيٌ.
زوف تظور رزالٌ علٍ التلؾزيون عند توؽر العرض ثّثً األبعاد .لبدء
مساهدة العروض ثّثيٌ األبعادَ اذتر [بدء تسػيل الوضع الثّثً
األبعاد] واضػط  .OKضع النظارات ثّثيٌ األبعاد الذاشٌ بك.
ؽً خال قمت بتسػيل قناة تلؾزيونيٌ ثّثيٌ األبعاد و لم تري الرزالٌ
الذاشٌ بالتبديل إلٍ الوضع ثّثً األبعادَ ؽزتختاج إلٍ تخديد التنزيق
ثّثً األبعاد بسكل يدوي.
اذتيار تنزيق منازب للعرض ثّثً األبعاد
إذا كان التلؾزيون يعرض شورة مزدوجٌ لكن ِ تتم رؤيٌ التأثير ثّثً
األبعاد بازتذدام النظارات ثّثيٌ األبعادَ ؽزتختاج إلٍ تخديد تنزيق
منازب للعرض ثّثً األبعاد.
لضبط التلؾاز علٍ الوضع ثّثً األبعادَ اضػط . ADJUST
اذتر [تويٌُ  ]3Dواضػط  َOKثم اذتر [ثّثً األبعاد  -جنب ًا
إلٍ جنب] أو [ثّثً األبعاد  -أعلٍ  /أزفل] طبق ًا ألوضاع
الشورة المزدوجٌ.
مّخظٌ ِ :يتم دعم بعض التنزيقات ثّثيٌ األبعاد .التلؾزيون ِ يدعم
اإلدذال ثّثً األبعاد من اتشال  USBو .Net TV

إيقاف العرض ثّثً األبعاد

إذا قمت بالتبديل إلٍ قناة أذرى أو جواز متشل آذرَ ؽزينتقل التلؾزيون
مرة أذرى إلٍ الوضع ثناًُ األبعاد.

إليقاف العرض ثّثً األبعاد أثناء تسػيل برنامح ثّثً األبعادَ اضػط
 . ADJUSTاذتر [ َ]2D[ > ]2D/3Dثم اضػط .OK
هذه الشورة ثناُيٌ األبعاد تُظور ؽقط الشورة اليزرى من العرض ثّثً
األبعاد.
مّخظٌ :تتوؽر القاُمٌ  2D/3Dؽقط عندما يزتقبل التلؾاز المختوى
ثّثً األبعاد من إسارة اإلدذال أو عند ضبط إعداد [تويٌُ  ]3Dإلٍ
الوضع [ثّثً األبعاد  -جنب ًا إلٍ جنب] أو [ثّثً األبعاد -
أعلٍ  /أزفل].

مساهدة العروض ثّثيٌ األبعاد بأفضل طريقٌ
لمساهدة العروض ثّثيٌ األبعاد بأؽضل طريقٌَ نخن نوشً بما يلً:
الجلوس علٍ بعد مزاؽٌ ِ تقل عن ثّث أضعاف عرض ساسٌ

التلؾاز ( ِ .)Wتجلس علٍ بعد مزاؽٌ أكثر من زتٌ أمتار.
مراعاة أن يكون مركز ساسٌ التلؾزيون ؽً مزتوى العين.

مساهدة التلؾزيون بعيد ًا عن أسعٌ السمس المباسرة ألنوا قد

تتداذل مع تجربٌ المساهدة ثّثيٌ األبعاد.

( Ambilightضوء المكان)
اإلمكانيات

*متوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب.
ميزة  Ambilightتوؽر لك متعٌ المساهدة بسكل أكثر راخٌ .وهذه
التقنيٌ تعمل تلقاُيًا علٍ ضبط لون الضوء وزطوعى بخيث يُطابق شورة
التلؾزيون.

ما تختاج إليى





للخشول علٍ أؽضل تأثير Ambilight؛ ضع التلؾزيون
علٍ بعد  25زم من الجدار.
خاؽظ علٍ وخدة التخكم عن بعد بعيد ًا عن التلؾزيونَ ذلك ألنوا
يمكن أن تتداذل مع إسارات األسعٌ تخت الخمراء.
ذؾف سدة الضوء ؽً الػرؽٌ.

للتسػيل

 .0اضػط . ADJUST
 .2اذتر [ َ]Ambilightثم اضػط .OK
 .3لتسػيل أو إنواء ذاشيٌ ( Ambilightضوء المكان)؛ اذتر
[تسػيل] أو [إيقاف].
يمكنك أيضً ا الضػط علٍ  AMBILIGHTؽً التلؾزيون لتسػيل
ميزة  Ambilightأو إيقاؽوا.

تػيير اإلعدادات
ؽً القاُمٌ Ambilight؛ يمكنك الوشول إلٍ إعدادات
 Ambilightأكثر.
 .0أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط > [إعداد].
 .2اذتر [إعدادات التلفزيون] > [.]Ambilight
 .3اذتر إعدادًا لضبطى:
[ديناميكً] :لضبط  Ambilightبين مزتويات اِزترذاء

والديناميكً .يتوؽر ذلك ؽقط عندما يكون [اللون]
 Ambilightمضبوطًا علٍ [ديناميكً].
[الزطوع]  :لضبط زطوع .Ambilight




[اللون]ِ :ذتيار لون مخدد مزبقًا.
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[لون مذشص] :لضبط ضوء  Ambilightالذاص بك.
للوشول لوذا الذيارَ قم بضبط [> ]Ambilight
[اللون] > [مذشص].
[الفشل] :لضبط الؾرق بين مزتويات اللون بين جانبً
التلؾزيون .أوقف هذه الذاشيٌ للخشول علٍ لون
 Ambilightديناميكً وموخد.
[إيقاف تسػيل التلفزيون]ِ :ذتيار كيف يتم إيقاف تسػيل
 Ambilightعند إيقاف تسػيل التلؾزيون.



[وضع إضاءة الػرفٌ]ِ :ذتيار وضع إضاءة الػرؽٌ
 .Lounge lightيتم تسػيل وضع إضاءة الػرؽٌ عندما
يكون التلؾزيون ؽً وضع اِزتعداد.
[إضاءة غرفٌ  :]Sceneaلتسػيل أو إيقاف تسػيل
وضع إضاءة الػرؽٌ  Sceneaعند تمكين .Scenea
[لون الخاُط] :خدد لون الخاُط الموجود وراء ساسٌ
التلؾزيون .تقوم تقنيٌ  Ambilightبتشخيد األلوان لتنازب
لون الجدار.







ازتذدام ميزة إضاءة الػرفٌ

عندما يكون التلؾزيون ؽً وضع اِزتعدادَ اضػط Ambilight
من الجزء األمامً للتلؾزيون و ذلك لذلق تأثير  lounge lightؽً

غرؽتك.
مّخظٌ :قد يزتػرق تسػيل ميزة إضاءة الػرؽٌ أكثر من  5ثوان.
ِذتيار لون آذر لميزة إضاءة الػرؽٌ lounge light؛ انظر
ازتذدام التلفزيون >  > Ambilightاإلعدادات (الشؾخٌ
.)00

ذارجيٌ (علٍ زبيل المثال تؾريؼ كوروزتاتيكً)؛ ؽيجب تدذل
المزتذدم.

تمكين المساركٌ علٍ Windows Media Player
11
 .0قم بتسػيل Media Player
الكمبيوتر الذاص بك.

 Windowsعلٍ جواز

 .2اذتر ( Libraryالمكتبٌ) > Media Sharing
(مساركٌ الوزاُط).





أول مرة تقوم ؽيوا بتسػيل Media Sharing

(مساركٌ الوزاُط)َ تظور ساسٌ منبثقٌ .قم بتخديد مربع الذيار
( Share my mediaسارك وزاُطً) وانقر
.OK
يظور جواز يزمٍ  Unknown Deviceؽً ساسٌ
.Media Sharing
إذا لم يظور الجواز غير المعروف بعد دقيقٌ أو نخو ذلكَ تأكد
من أن جدار خمايٌ الكمبيوتر الذاص بك ِ يعيق اِتشال.

 .3من ساسٌ Sharing
وانقر .Allow

 َMediaاذتر الجواز غير المعروف

تظور عّمٌ ذضراء بجانب الجواز.

وبسكل اؽتراضًَ Windows Media Player

يقوم بمساركٌ الملؾات من المجلدات التاليٌَMy Music :
و  َMy Picturesو .My Videos
 .4إذا كان ملؾاتك ؽً مجلدات أذرىَ اذتر ( Libraryالمكتبٌ) >
( Add to Libraryإضاؽٌ إلٍ المكتبٌ)َ ثم اتبع التعليمات التً
تظور علٍ الساسٌ إلضاؽٌ المجلدات.

تشفد الكمبيوتر عبر DLNA
اإلمكانيات

إذا كانت لديك شورَ أو ملؾات ؽيديو أو ملؾات موزيقٍ علٍ جواز
كمبيوتر متشل بسبكٌ المنزلَ ؽيمكنك تسػيل هذه الملؾات علٍ ساسٌ
التلؾزيون.

ما تختاج إليى



سبكٌ منزليٌ زلكيٌ أو ِزلكيٌَ متشلٌ مع راوتر بى ميزة
.)uPnP( Universal Plug and Play
موايئ ِ Philipsزلكً بتوشيل  USBأو كابل السبكٌ
المخليٌ  LANلربط جواز التلؾزيون بسبكٌ منزلك.
ذادم وزاُط مثل:
جواز كمبيوتر بى Windows Media Player
 11أو أعلٍَ أو جواز
 Macبى ذادم .Twonky Media Server
تأكد من أن جدار خمايٌ الكمبيوتر الذاص بك يزمد لك بتسػيل
برنامح ذادم الوزاُط.






زوف تختاج أيضا إلٍ إعداد سبكٌ اِتشال:
قم بتوشيل جواز التلؾزيون والكمبيوتر إلٍ السبكٌ المخليٌ

نؾزوا .انظر توشيل التلفاز > أجوزة الكمبيوتر
واإلنترنت (الشفخٌ .)34
سػّل جواز الكمبيوتر الذاص بك وجواز الراوتر.

قم بالمتابعٌ ؽً إعداد ذادم مساركٌ الوزاُط بازتذدام Windows
 Media Player 11أو أعلٍَ أو Twonky Media
.Server
مّخظٌ :للخشول علٍ المزاعدة ؽيما يتعلق بازتذدام ذوادم وزاُط
أذرىَ مثل  َTVersityراجع الموقع اإللكترونً لذادم الوزاُط.
إذا لم يعد الجواز إلٍ وضع  DLNAبزبب اضطرابات كورباُيٌ

ع
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إذا لزم األمرَ اذتر Advanced options

(ذيارات متقدمٌ) لعرض قاُمٌ بالمجلدات التً تتم مراقبتوا.
 .5اذتر ( Libraryالمكتبٌ) > Apply Media
( Information Changesتطبيق تػييرات معلومات
الوزاُط) لتنسيط التػييرات.

تمكين المساركٌ علٍ Windows Media Player
12
 .0سػّل Media Player

 Windowsعلٍ الكمبيوتر

الذاص بك.
 .2ؽً  َWindows Media Playerاذتر عّمٌ
التبويب ( Streamالبث)َ و اذتر Turn on media
( streamingتسػيل بث الوزاُط).
تظور ساسٌ ذيارات ( Media streamingبث الوزاُط).
 .3انقر ( Turn on media streamingتسػيل بث
الوزاُط).
عد إلٍ ساسٌ .Windows Media Player
 .4انقر ( Streamالبث) > More streaming
( optionsذيارات أكثر للبث).
تظور ساسٌ Media streaming options

(ذيارات بث الوزاُط).
يظور تطبيق الوزاُط ؽً ساسٌ السبكٌ المخليٌ .إذا لم يظور

برنامح الوزاُطَ تأكد من أن جدار الخمايٌ الذاص بالكمبيوتر
الذاص بك ِ يعيق اِتشال.
 .5اذتر برنامح الوزاُط ثم انقر ( Allowedمزموح).
يظور زوم أذضر بجانب برنامح الوزاُط.

وبسكل اؽتراضًَ Windows Media Player

يقوم بمساركٌ الملؾات من المجلدات التاليٌَMy Music :
و  َMy Picturesو .My Videos

العربيٌ

 .6إذا كانت ملؾاتك ؽً مجلدات أذرىَ خدد عّمٌ التبويب
 Organizeواذتر ( Manage librariesإدارة
المكتبات)> ( Musicالموزيقٍ).
اتبع التعليمات التً تظور علٍ الساسٌ إلضاؽٌ المجلدات التً تختوي
علٍ ملؾات الوزاُط.

تمكين المساركٌ علٍ Twonky Media

 .0قم بزيارة www.twonkymedia.com

لسراء

البرامح أو لتنزيل نزذٌ تجريبيٌ مجانيٌ لمدة  31يوما لجواز
 Macintoshالذاص بك.
 .2سػّل  Twonky Mediaعلٍ جواز .Macintosh
 .3ؽً ساسٌ  Twonky Media Serverاذتر Basic
 Setupو .First steps
ؽتظور ساسٌ .First steps

ع
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Save

 .4اكتب ازم ًا لذادم الوزاُط الذاص بكَ ثم انقر ؽوق
( changesخؾظ التػييرات).
 .5و عند العودة إلٍ ساسٌ َTwonky Media screen
اذتر ( Basic Setupإعداد أزازً) > Sharing
(مساركٌ).
 .6تشؾد المجلدات وخدد ما تريد مساركتىَ ثم اذتر Save
( Changesخؾظ التػييرات).
يقوم جواز  Macintoshالذاص بك بتؾخص المجلدات تلقاُي ًا
بخيث تشبد جاهزة للمساركٌ.

تسػيل الملفات من الكمبيوتر

مّخظٌ :قبل تسػيل مختويات الوزاُط المتعددة من جواز الكمبيوترَ
تأكد من أن يتم توشيل التلؾزيون بالسبكٌ المنزليٌَ وأن يتم ضبط برنامح
ذادم الوزاُط بسكل شخيد.
 .0سػّل جواز الكمبيوتر وجواز الراوتر.
 .2سػّل التلؾزيون.
 .3اضػط ؽً وخدة التخكم عن بعد.
 .4اذتر [ازتعراض الكمبيوتر]َ ثم اضػط  .OKعند بدء تثبيت
السبكٌَ اتبع التعليمات التً تظور علٍ الساسٌ.
 .5إذا تم عرض مزتعرض المختوياتَ اذتر الملفَ ثم اضػط .OK
يبدأ تسػيل الملف.
 .6اضػط أزرار التسػيل علٍ وخدة التخكم عن بعد للتخكم ؽً
التسػيل.

عرض الشور
لتسػيل عرض سراُد الشورَ خدد شورةَ ثم اضػط علٍ

.OK
لتعليق العرض أو إيقاؽى؛ اضػط  OKثانيٌ.

لّنتقال إلٍ الملف الزابق أو التالً؛ اضػط أو .

ِذتيار أخد الذيارات التاليٌ:
اضػط OPTIONS
[إظوار المعلومات]  :عرض معلومات الملف.

[إيقاف] :إليقاف عرض السراُد.

[تدوير] :لتدوير الملف.

[تكرار] :لتكرار عرض السراُد.


ازتعراض Net TV
اإلمكانيات
تمتع بتطبيقات اإلنترنت ( َ)Appsوهً مواقع الويب المذششٌ
لتعمل مع التلؾزيون الذاشٌ بك .يمكنك التخكم ؽً تطبيقات Apps
بازتذدام وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ بالتلؾاز .علٍ زبيل المثالَ
يمكنك:
يمكنك قراءة عناوين الشخف

مساهدة مقاطع الؾيديو

معرؽٌ تنبؤات الطقس

يمكنك ازتذدام ميزة متابعٌ ما ؽاتَ وذلك لمساهدة البرامح التلؾزيونيٌ
التً ؽاتتك .يذتلف تواؽر تطبيقات  Appsالتلؾزيونيٌ والذاشٌ بمتابعٌ
ما ؽاتك خزب كل بلد.
لمعرؽٌ البرامح التلؾزيونيٌ المتاخٌَ ازتذدم دليل برامح ذدمٌ Net
.TV
يمكنك معرؽٌ المزيد عن ذدمات  Net TVؽً موقع منتديات Net
 َTVعلٍ
.www.supportforum.philips.com
مّخظات:
تذتلف ذدمات  Net TVالمتوؽرة خزب البلد.
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قد ِ يتم عرض بعض المواقع بسكل تام ِ .تتوؽر بعض
الوظاُفَ علٍ زبيل المثال وظاُف تخميل الملؾاتَ أو الوظاُف
التً تتطلب مكونات إضاؽيٌ.
يتم تخديث ذدمات  Net TVتلقاُي ًا .لعرض التخديثات
األذيرةَ قم بتػيير  Allإلٍ  Newؽً متجر App
.store
تعرض ذدمٌ  Net TVشؾخٌ واخدة ؽً الوقت الواخد و
بوضع ملء الساسٌ.
ِ تتخمل Koninklijke Philips Electronics .
 N.Vأيٌ مزؤوليٌ ؽيما يتعلق بالمختوى و جودة المختوى
المقدم من مقدمً ذدمٌ المختوى.

ما تختاج إليى
لّزتمتاع بذدمٌ  َNet TVازتكمل هذه الموام:
 .0ؽً السبكٌ المنزليٌ الذاشٌ بكَ قم بتوشيل التلؾزيون باإلنترنت
 .2علٍ جواز التلؾزيونَ قم بتويٌُ ذدمٌ Net TV
 .3علٍ جواز الكمبيوتر الذاص بكَ زجّ ل مع  Philipsللتمتع بؾواُد
خشريٌ وتلقً التخديثات الذاشٌ بمعلومات المنتح .يمكنك التزجيل اآلن
أو ِخق ًا.
مّخظات:
يمكنك قؾل تطبيقات  )Apps( Net TVبازتذدام رمز

 PINمن  4أرقام .يمكن قؾل جميع تطبيقات  Appsالذاشٌ
بالكبار مرة واخدة.
عند قؾل تطبيق ذاص بالبالػينَ ِ يزال ممكن ًا الوشول

لإلعّنات وشؾخات الويب غير المويأة لذدمٌ .Net TV
توشيل التلفزيون باإلنترنت
ؽً السبكٌ المنزليٌ الذاشٌ بكَ قم بتوشيل ما يلً:
 .0قم بتوشيل جواز راوتر بى اتشال عالً الزرعٌ بسبكٌ اإلنترنت.
 .2سػّل الراوتر.
 .3قم بتثبيت السبكٌ .انظر توشيل التلفاز > أجوزة الكمبيوتر
واإلنترنت (الشؾخٌ .)34

تويٌُ ذدمٌ Net TV
 .0اضػط َ اذتر [ازتعراض  َ]Net TVثم اضػط OK

للتأكيد.
يتم عرض بنود وسروط اِزتذدام.
 .2للمواؽقٌ علٍ البنود والسروطَ اضػط  .OKزتظور قاُمٌ التزجيل.
 .3 .3للتزجيل ؽً نادي  َClub Philipsخدد [تزجيل]َ ثم
اضػط .OK
.4قم بتأكيد الرزالٌ التً تظور علٍ الساسٌ.
زتظور مطالبٌ لتزألك إذا كنت تريد قؾل ذدمات البالػين.
 .5لقؾل ذدمات البالػينَ خدد [قفل]َ ثم اضػط .OK
لترك ذدمات البالػين غير مقؾلٌَ خدد [ Leave
 َ]unlockedثم اضػط .OK
 .6للقؾلَ أدذل رمز مكوّ ن من  4أرقامَ ثم اضػط .OK
 .7أعد إدذال الرمز المكوّ ن من  4أرقامَ ثم اضػط .OK
يتم عرض شؾخٌ بدء .Net TV

الوشول لتطبيقات )Apps( Net TV

الشؾخٌ األولٍ المعروضٌ هً الشؾخٌ الرُيزيٌ لذدمٌ TV
الرموز ؽً هذه الشؾخٌ تمثّل التطبيقات (.)Apps
يمكنك تشؾد مواقع اإلنترنت بازتذدام تطبيقات اإلنترنت

.Apps
اضػط أزرار التنقل لتخديد التطبيقَ ثم اضػط  OKللتأكيد.
اقرأ دليل  Net TVالزريع للخشول علٍ المزيد من

المعلومات.

.Net


العربيٌ



يمكنك الدذول إلٍ ( App Galleryمعرض التطبيقات)
إلضاؽٌ المزيد من التطبيقات إلٍ الساسٌ الرُيزيٌ.
يمكنك تػيير إعدادات البلد و اذتيار تطبيقات من بلدان أذرى.

الوشول لمواقع الويب
 .0خدد تطبيق إنترنتَ ثم اضػط .OK
 .2ازتذدم أزرار األرقام علٍ وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ بالتلؾاز
إلدذال عنوان ويب.
لوخٌ المفاتيد المرُيٌ علٍ الساسٌ
خدد منطقٌ إدذال عنوان الويبَ ثم اضػط .OK
زتظور لوخٌ المؾاتيد علٍ الساسٌ.
ازتذدموا إلدذال عنوان الويب.

مزد ذاكرة Net TV
تخذير :يقوم هذا الذيار بإعادة ضبط  Net TVبالكامل.
يمكنك مزد ذاكرة  Net TVبالكاملَ بما ؽً ذلك المؾضلٌَ ورمز
الرقابٌ األبويٌَ وكلمات المرورَ وملؾات التعريف (الكوكيز) وزجل
المخؾوظات.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات السبكٌ].
 .3اذتر [مزد ذاكرة  َ]Net TVثم اضػط .OK

 .3قم بالدؽع عبر اإلنترنت.
 .4قم بتنزيل مقطع الؾيديو

ما تختاج إليى

ِزتُجار و تنزيل مقاطع الؾيديوَ زتختاج إلٍ اتشال زريع باإلنترنت
ؽً التلؾزيون .يمكنك قراءة المزيد عن اتشاِت السبكٌ ؽً توشيل
التلفاز > أجوزة الكمبيوتر و اإلنترنت (الشؾخٌ .)34
زتختاج أيض ًا إلٍ بطاقٌ ذاكرة  SDإلدذالوا ؽً ؽتخٌ بطاقٌ SD
بالتلؾزيون.
خجم ذاكرة SD
ازتذدم بطاقٌ ذاكرة ؽارغٌ من نوع  SDHCالؾٌُ رقم  َ6مع ما ِ
يقل عن  4جيجابايت من زعٌ التذزين.
بالنزبٌ للؾيديو عالً التخديد؛ تأكد من ازتذدام بطاقٌ  SDHCبزعٌ
تذزين ِ تقل عن  8جيجابايت بخد أدنٍ.
مّخظٌ :وإذا لم تكن زرعٌ الكتابٌ كاؽيٌ لنقل الؾيديوَ زيرؽض
التلؾزيون بطاقٌ الذاكرة .SD
تنبيى :هذا التلؾزيون بى منؾذ بطاقٌ ذاكرة رقميٌ  SDقيازً والذي
يمكن ازتذدامى ؽقط ِزتُجار ملؾات الؾيديو.
اتبع اإلرسادات الموضخٌ هنا .إذا قمت بإدذال البطاقٌ بسكل غير
شخيدَ ؽقد يؤدي ذلك إلٍ إتّف البطاقٌ .زيتم مزد أي مختوى موجود
علٍ بطاقٌ  SDقبل تنزيل ملؾات الؾيديو المزتأجرة.

ذيارات

اضػط OPTIONS
إزالٌ تطبيق

قؾل تطبيق

ؽتد قؾل تطبيق

نقل تطبيق


ِذتيار ما يلً:

عرض مفاتيد التخكم عن بعد
والتقديم الزريع
المؾاتيد مثل التسػيل َ و الرجوع
عرضوا بوازطٌ [إظوار جواز التخكم عن بعد].
واذتر [إظوار جواز التخكم عن
اضػط OPTIONS
بعد] .ازتذدم هذه المؾاتيد الظاهرة علٍ الساسٌَ لتسػيل مسػّل
الشوت أو الشورة المتشّ ل.
اذتر مؾتاخ ًا و اضػط  OKلتنؾيذ الوظيؾٌ الذاشٌ بى .اضػط
إلذؾاء المؾاتيد الظاهرة علٍ الساسٌ.
اذتر  +Pو  P-للتمرير إلٍ أعلٍ وأزؾل ؽً شؾخٌ الويب.
تكبير /تشػير الشفخٌ
و اذتر
لتكبير /تشػير شؾخٌ إنترنتَ اضػط OPTIONS
[شفخٌ زووم] .ازتذدام سريط التمرير لضبط مزتوى
التكبير/التشػير.
للتمرير ذّل شؾخٌ انترنتَ ازتذدم أزرار التنقل للتنقل بين
العناوين.
إعادة تخميل الشفخٌ
إذا لم يتم تخميل الشؾخٌ بسكل شخيدَ أعد تخميلوا.
و اذتر [إعادة تخميل الشفخٌ].
اضػط OPTIONS
معلومات األمان
لعرض معلومات األمان الذاشٌ بشؾخٌ ماَ اضػط
و اذتر [معلومات األمان].
OPTIONS
يمكن

ازتُجار الفيديو عبر اإلنترنت
اإلمكانيات

بازتذدام هذا التلؾزيونَ يمكنك ازتُجار مقطع ؽيديو من متجر ؽيديو
علٍ اِنترنت.
 .0اؽتد متجر الؾيديو .قد تختاج للتزجيل أو إدذال بيانات الدذول
الذاشٌ بك.
 .2اذتر مقطع ؽيديو.

مزد وتويٌُ بطاقٌ SD
قبل أن تقوم بتخميل مقاطع الؾيديو المزتأجرةَ ِبد من مزد وتويٌُ
بطاقٌ الذاكرة  SDالذاشٌ بك.
 .0سػّل التلؾزيون.
 .2وكما هو موضدَ قم بإدذال بطاقٌ الذاكرة  SDؽً ؽتخٌ SD
الموجودة علٍ جانب التلؾزيون .يبدأ التلؾزيون تلقاُي ًا بمزد وتويٌُ
البطاقٌ.
 .3بعد المزد و التويٌَُ أترك بطاقٌ  SDبسكل داُم ؽً الؾتخٌ.
اِزتُجار

عرض متجر للفيديو
 .0اضػط .
 .2اذتر [ازتعراض  ]Net TVواضػط .OK
 .3قم بؾتد ( App Galleryمعرض التطبيقات) للبخث عن متاجر
الؾيديو المتاخٌ ؽً بلدك.
 .4اضػط أزرار التنقل ِذتيار متجرَ ثم اضػط  OKللتأكيد.
يتم إضاؽٌ رمز متجر الؾيديو ؽً الشؾخٌ الرُيزيٌ.
 .5لعرض المتجرَ خدد الرمز الذاص بى واضػط .OK

ازتُجار الفيديو
ِزتُجار مقطع ؽيديوَ اذتر الرمز الذاص بى من علٍ شؾخٌ متجر
الؾيديو و اضػط  .OKؽً أغلب الخاِت يمكنك ازتُجار مقطع الؾيديو
ليوم واخد أو لعدد من األيام أو ختٍ لزاعٌ واخدة .طريقٌ اذتيار و
ازتُجار الؾيديو تذتلف من متجر إلٍ متجر.
عمليٌ الدفع
يطلب منك المتجر تزجيل الدذول أو ؽتد خزاب جديد إذا لم يكن لديك
واخد .ويمكن أن يتكون خزاب الدذول من عنوان البريد اإللكترونً
الذاص بك و رمز  PINسذشً .عند تزجيل دذولكَ يمكنك تخديد
وزيلٌ الدؽعَ و هو ما يكون عبر بطاقٌ اُتمان أو رموز القيمٌ ؽً معظم
الخاِت.
يمكنك الرجوع إلٍ موقع متجر الؾيديو للمزيد من المعلومات خول
سروط الدؽع الذاشٌ بوم.
إلدذال رمز رقمً ( َ)PINازتذدم أزرار األرقام علٍ

وخدة التخكم عن بعد.
إلدذال عنوان بريد إلكترونًَ اذتر خقل النص ؽً الشؾخٌ و

اضػط  .OKاذتر خرؽ ًا من علٍ لوخٌ المؾاتيد و اضػط
 OKإلدذالى.
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تنزيل مقطع الفيديو
عندما تنتوً من عمليٌ الدؽعَ يمكنك تنزيل مقطع الؾيديو علٍ ذاكرة
الؾيديو .أثناء التخميلَ يمكنك اِزتمرار ؽً مساهدة البرنامح التلؾزيونً
ختٍ يُذطرك التلؾزيون بأن مقطع الؾيديو جاهز للتسػيل.
إذا قمت بإلػاء التنزيلَ ِ يزال بإمكانك تخميل مقطع الؾيديو ختٍ انتواء
ؽترة اِزتُجار.
مساهدة الفيديو
 .0اضػط
تظور متاجر الؾيديو المثبّتٌ.
 .2خدد متجر الؾيديو المعروض الذي قمت بازتُجار الؾيديو منىَ ثم
اضػط .OK
 .3بازتذدام بيانات التزجيل الذاشٌ بكَ أدذل علٍ متجر الؾيديو
الموجود علٍ اِنترنت.
 .4خدد الؾيديو من قاُمٌ مقاطع الؾيديو التً تم تخميلواَ ثم اضػط OK
لتسػيلى.

َ اذتر [ازتعراض TV

zzz
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 3ازتػّل التلفزيون
أكثر
اِزتمتاع بميزة HbbTV
اإلمكانيات
بعض جوات بث القنوات الرقميٌ تقدم ميزة  HbbTVالتؾاعليٌ (بث
التلؾزيون المزدوج عبر النطاق العريض وجوٌ البث).
مع ميزة  َHbbTVتقوم جوات البث بدمح برامح التلؾزيون العاديٌ
الذاشٌ بوا مع جميع أنواع المعلومات أو الترؽيى .يمكنك تشؾد هذه
المعلومات بسكل تؾاعلً .يمكنك الرد علٍ البرنامح أو التشويتَ أو
القيام بالتزوق عبر اإلنترنتَ أو الدؽع لمساهدة برامح الؾيديو عند
الطلب.
لّزتمتاع بذدمٌ  HbbTVبسكل كاملَ زوف تختاج إلٍ توشيل
التلؾاز الذاص بك باإلنترنت .يمكنك قراءة المزيد خول توشيل التلؾاز
بسبكٌ اإلنترنت ؽً توشيل التلفاز > أجوزة الكمبيوتر و
اإلنترنت (الشؾخٌ .)34
مّخظٌ ِ :يمكنك تخميل الملؾات إلٍ جواز التلؾزيون الذاص بك
بازتذدام هذه الميزة.

الوشول إلٍ ميزة HbbTV

عندما تقوم بتسػيل إخدى مخطات التلؾزيون التً توؽر ميزة
 َHbbTVؽإن الشؾخات التؾاعليٌ زوف تؾتد تلقاُياَ أو ؽً مرخلٌ
ماَ زيتم دعوتك لؾتخوا.
اعتماد ًا علٍ جوٌ البثَ قد تختاج إلٍ الضػط علٍ الزر األخمر أو
 OKعلٍ وخدة التخكم عن بعد للوشول إلٍ الشؾخٌ.
للذروج من شؾخات  َHbbTVاذتر الزر المرتبط بوا علٍ الساسٌ
واضػط .OK

اإلمكانيات

بازتذدام هذا التلؾازَ يمكنك إيقاف البث التلؾزيونً الخً مؤقت ًا من القناة
الرقميٌ .قم بتوشيل قرص شلب  USBبالتلؾاز الذاص بك وزتتمكن
من إيقاف البث الخً مؤقت ًا.
إذا كان التلؾزيون الذاص بك متش ً
ّ بسبكٌ اإلنترنتَ يمكنك أيضا ضبط
عمليٌ تزجيل مبرمجٌ للبث الرقمً.

ما تختاج إليى
إن ميزتً تزجيل Smart USBو  Pause TVيعمّن ؽقط
مع القنوات التلؾزيونيٌ الرقميٌ (بث  DVBأو ما يماثلى).
إليقاف بث خً مؤقت ًا وتزجيلىَ زتختاج إلٍ توشيل قرص شلب
 .USBازتذدم قرص شلب متواؽق مع  USB 2.0بخد أدنٍ
 251جيجابايت من الزعٌ التذزينيٌ .تأكد من أن القرص الشلب
 USBيدعم زرعٌ نقل ِ تقل عن .30MBps
لتزجيل البرامح بازتذدام قرص شلب  َUSBتأكد من أن
التلؾاز الذاص بك متشل بسبكٌ اإلنترنت .يمكنك قراءة المزيد عن
توشيل التلؾزيون بسبكٌ اإلنترنت ؽً (الشؾخٌ .)34
لتزجيل البرامح بازتذدام قرص شلب  َUSBتأكد من أن
التلؾاز الذاص بك متشل بسبكٌ اإلنترنت .يمكنك قراءة المزيد عن
توشيل التلؾزيون بسبكٌ اإلنترنت ؽً (الشؾخٌ .)34
إذا لم تتمكن من اِتشال باإلنترنتَ ِ يزال يمكنك إيقاف البث الخً
مؤقت ًا .إليقاف البث الخً مؤقت ًاَ زتختاج قرص  USBشلب بخد أدنٍ
 32جيجابايت من مزاخٌ القرص الشلب.
قم بتوشيل وخدة تذزين  USBؽً موشّ ل  USBبجانب التلؾزيون.
إذا كنت ؽً خاجٌ لموشّ ّت  USBإضاؽيٌَ ازتذدم مخور أو
مسترك .USB

تثبيت

التنقل بين شفخات HbbTV

للتنقل ذّل شفخات  َHbbTVيمكنك ازتذدام أزرار التنقلَ
(العودة).
واألزرار الملونٌَ وأزرار األرقامَ و زر
أثناء مساهدة مقاطع الفيديو فً شفخات  َHbbTVيمكنك
ازتذدام األزرار (تسػيل)َ و (إيقاف مؤقت) و (إيقاف).

نشوص HbbTV

بعض جوات البث توؽر ذدمٌ نشوص  َHbbTVوهً إشدار جديد
من نشوص المعلومات .اعتماد ًا علٍ جوٌ البثَ قد تختاج إلٍ وجود
اتشا ً
ِ باإلنترنت لعرض نشوص .HbbTV
يمكنك ازتذدام نؾس أزرار وخدة التخكم عن بعد للتنقل ؽً نشوص
 HbbTVكما ؽعلت للتنقل بين شؾخات .HbbTV

خظر HbbTV

يمكنك خظر ميزة  HbbTVبسكل كامل.
لخظر ميزة  َHbbTVاضػط OPTIONS
[ HbbTVعلٍ هذه القناة] > [إيقاف].

تزجيل Smart USB

واذتر

تنبيى ِ :تتخمل سركٌ  Philipsالمزؤوليٌ إذا لم تكن وخدة تذزين
 USBمدعومٌَ وِ تتخمل المزؤوليٌ عن التلف أو ؽقدان البيانات من
الجواز.
ِ تقم بتخميل منؾذ  USBكوربي ًا بسكل زاُد .إذا قمت بتوشيل جواز
قرص شلب  USBيزتولك أكثر من  511مللً أمبير من الطاقٌَ
تأكد من أن يتم ربطى بمشدر طاقٌ ذارجً ذاص بى.
بمجرد مزد وتويٌُ جواز القرص الشلب  USBمع هذا التلؾزيونَ ِ
يمكنك ازتذدام التزجيّت علٍ تلؾزيون آذر ِ .تقم بنزر أو تػيير
ملؾات التزجيل الموجودة علٍ وخدة تذزين  USBمن ذّل أي
تطبيق بالكمبيوتر .ألن ذلك زوف يتلف التزجيّت.
قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقت ًا أو تزجيلىَ يجب مزد وتويٌُ وخدة
تذزين .USB
 .0قم بتوشيل وخدة تذزين  USBؽً أخد موشّ ّت  USBؽً
جانب التلؾزيون ِ .تقم بتوشيل جواز  USBآذر ؽً مناؽذ USB
األذرى عند القيام بمزد وتويٌُ وخدة تذزين USB
 .2قم بتسػيل الجواز والتلؾزيون.
 .3عند تسػيل أخد القنوات التلؾزيونيٌ الرقميٌ علٍ التلؾازَ اضػط
(إيقاف مؤقت) لبدء عمليٌ المزد والتويٌُ .تقوم عمليٌ المزد والتويٌُ
بإزالٌ كاؽٌ البيانات من جواز القرص الشلب  USBالمتّشل .اتبع
اإلرسادات علٍ الساسٌ.
عندما يتم مزد وتويٌُ وخدة تذزين  َUSBأترك الجواز متش ً
ّ
بسكل داُم.

ع
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إيقاف البث الخً مؤقتاً

أثناء مساهدة البث التلؾزيونً الخً لقناة رقميٌَ يمكنك إيقاف البث مؤقت ًا
ومواشلٌ مساهدتى ؽً وقت ِخق .يمكنك إيقاف التلؾزيون مؤقت ًا للرد
علٍ مكالمٌ هاتؾيٌ عاجلٌ أو ألذذ ؽاشل دون الخاجٌ إلٍ انتظار
إعّنات التلؾزيون .وؽً الوقت نؾزىَ يتم تذزين البث علٍ وخدة تذزين
.USB
مّخظٌ :يمكنك إيقاف البث الخً مؤقت ًا لمدة أقشاها  91دقيقٌ.



إليقاف البث التلؾزيونً الخً مؤقت ًاَ اضػط
يظور سريط التقدم علٍ الساسٌ لؾترة وجيزة.
لمتابعٌ المساهدةَ اضػط (تسػيل).
للعودة للبث التلؾزيونً الخً مرة أذرىَ اضػط

(إيقاف مؤقت).




(إيقاف).

بمجرد التبديل إلٍ قناة رقميٌَ تبدأ وخدة تذزين  USBؽً تذزين
البث.
يتم مزد البث المذزّ ن علٍ وخدة تذزين  USBعند:
تخويل التلؾزيون لوضع اِنتظار.

التبديل إلٍ قناة أذرى .تبدأ وخدة تذزين  USBؽً تذزين

المختوى للبث الذاص بالقناة الجديدة.
عندما تساهد برنامح من جواز متّشل  -مسػّل أقراص Blu-

 rayأو جواز ازتقبال رقمً.
بينما يقوم البرنامح بالتزجيل علٍ وخدة تذزين  ِ َUSBيمكنك
إيقاف البث التلؾزيونً الخً مؤقت ًا.
اإلعادة الفوريٌ
أثناء مساهدة بث تلؾزيونً علٍ الوواء مباسرة من قناة رقميٌَ يمكنك
إعادة عرض البث بسكل ؽوري.
إلعادة عرض فترة  11ثوان من البث التلفزيونً الخًَ اضػط
(إيقاف مؤقت) واضػط علٍ زر التنقل األيزر علٍ وخدة التخكم عن
بعد.
للعودة عدة ذطوات قيمٌ الواخدة  11ثوانَ اضػط علٍ زر
التنقل األيزر بسكل متكرر.
للعودة إلٍ بدايٌ البث الخًَ اضػط علٍ زر التنقل األيزر بسكل
متكرر ختٍ تشل إلٍ بدايٌ البث المزجّ ل أو للوشول إلٍ أقشٍ مدى
زمنً.
سريط التقدم
لعرض سريط التقدم أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط (إيقاف مؤقت).
(رجوع) أو اضػط
ومع ظوور سريط التقدم علٍ الساسٌَ اضػط
(تقدم) لتخديد نقطٌ بدء تسػيل البث المذزّ ن التً تريدها.
اضػط علٍ هذه األزرار بسكل متكرر لتػيير زرعتوما.

بدء التزجيل

إذا كان التلؾزيون الذاص بك متش ً
ّ بسبكٌ اإلنترنتَ يمكنك تزجيل
برنامح تلؾزيونً علٍ وخدة تذزين  .USBويمكنك بدء وإدارة
التزجيّت التً تقوم بوا من دليل البرامح علٍ التلؾزيون.
اضػط واذتر [دليل البرامح] .إذا وجدت زر تزجيل التلؾزيون
علٍ شؾخٌ دليل البرامحَ ؽيمكنك الوشول إلٍ دليل البرامح لبدء
وإدارة التزجيّت.

إذا لم يكن زر تزجيل التلؾزيون موجود ًاَ تخقق مما إذا كان قد تم ضبط
دليل البرامح ليتم تخديث بياناتى تلقاُي ًا عبر السبكٌ .اذتر > [إعداد]
> [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت] > [دليل البرامح] >
[من السبكٌ].
التزجيل اآلن
لتزجيل البرنامح الذي تساهدهَ اضػط واذتر [دليل
البرامح] .مع تخديد البرنامح التلؾزيونً الخالًَ اضػط
واذتر تزجيل البرنامح .تبدأ وخدة تذزين
OPTIONS
 USBؽً التزجيل وتتوقف عند نوايٌ البرنامح.
إليقاف التزجيل فور ًاَ اؽتد [دليل البرامح] واضػط
َ اذتر إيقاف التزجيل.
OPTIONS

ع
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تزجيل برنامح
يمكنك تخديد مواعيد لتزجيل البرامح القادمٌ لوذا اليوم أو لبضعٌ أيام
مزتقب ً
ّ من اليوم (بخد أقشٍ  8أيام ؽً المزتقبل).
لتخديد موعد تزجيلَ اضػط واذتر [دليل البرامح].

ؽً شؾخٌ دليل البرامحَ خدد القناة والبرنامح الذي ترغب ؽً تزجيلى.
اضػط علٍ أزرار التنقل األيمن أو األيزر لنقل القاُمٌ .يمكنك إدذال
رقم القناة لتخديد القناة من القاُمٌ.
لتػيير التاريرَ خدد التارير ؽً أعلٍ الشؾخٌ واضػط .OK

خدد التارير الذي تريده واضػط .OK
يمكنك تخديد موعد لتزجيل جميع الخلقات المزتقبليٌ من برنامح ما أو
إضاؽٌ ؽترة  01دقاُق ؽً نوايٌ التزجيل .قم بتخديد البرنامحَ واضػط
واذتر تزجيل البرنامح.
OPTIONS
اذتر تخديد الموعدَ ثم اضػط  .OKؽيتم ضبط التزجيل لوذا
البرنامح.
يتم عرض تخذير بسكل تلقاًُ عند خدوث تداذل بين التزجيّت التً
يتم ضبطوا.
إذا كنت تذطط لتزجيل البرنامح ذّل غيابكَ تذكر أن تقوم بتسػيل
التلؾزيون ؽً وضع اِزتعداد وترك وخدة تذزين  USBمسػّلٌ.

إدارة التزجيّت

قاُمٌ التزجيّت
لعرض قاُمٌ التزجيّت والتزجيّت المجدولٌَ اذتر زر التزجيّت
ؽوق قاُمٌ دليل البرامح واضػط .OK
وبوذه الشؾخٌَ يمكنك القيام بما يلً ؽيما يتعلق بتزجيّتك:
اذتيار أخد التزجيّت وذلك لمساهدتىَ

إزالٌ البرامح المزجّ لٌَ

التخقق من المزاخٌ الؾارغٌَ أو

ضبط تزجيل وقتً ِ يرتبط ببرنامح ؽً خد ذاتى.

مساهدة تزجيل
لمساهدة تزجيلَ خدد الزوم أمام هذا التزجيل واضػط  .OKيبدأ
(تقدم)َ
تسػيل هذا التزجيل .يمكنك ازتذدام المؾاتيد (تسػيل)َ
(رجوع)َ (إيقاف مؤقت) أو (إيقاف) من علٍ وخدة التخكم
عن بعد للتخكم ؽً التسػيل.
ضبط موعد تزجيل
يمكنك ضبط تزجيل لبرنامح علٍ قناة معينٌ عن طريق إدذال التارير
والوقت دون تخديد برنامح من دليل البرامح اإللكترونً.
اضػط واذتر [دليل البرامح] .اذتر تخديد موعد التزجيلَ ثم
اضػط  .OKزتختاج إلٍ ضبط القناةَ والتارير والؾترة الزمنيٌ ؽً
الشؾخات التاليٌ.
إزالٌ تزجيل مجدول
لمساهدة تزجيل مجدولَ خدد الداُرة ذات اللون األخمر أمام هذا
التزجيل واضػط .OK
مزد تزجيل
إلزالٌ تزجيلَ خدد التزجيل من القاُمٌ واضػط
واذتر مزد تزجيل.
OPTIONS
معلومات عن البرنامح
لعرض مزيد من المعلومات خول البرنامحَ اذتر البرنامح ؽً أي قاُمٌ
من دليل البرامح واضػط  .OKاعتماد ًا علٍ وضع هذا البرنامحَ
يمكنك البدء ؽً مساهدتىَ أو تخديد موعد التزجيلَ أو تسػيل التزجيلَ
أو خذف تزجيل من هذه الشؾخٌ.

عرض نشوص المعلومات
اذتر شفخٌ

 .0اذتر قناة تليؾزيونيٌ بوا ميزة نشوص المعلوماتَ ثم اضػط
.TEXT
 .2يمكنك اذتيار الشؾخٌ بواخدة من الطرق التاليٌ:

العربيٌ

أدذل رقم الشؾخٌ بازتذدام أزرار األرقام.

لعرض الشؾخٌ التاليٌ أو الزابقٌ.
أو
ضػط

ضػط األزرار الملونٌ ِذتيار عنشر ذي لون مخدد.

للذروج.
 .3اضػط

ذيارات نشوص المعلومات

 .0عند عرض نشوص المعلوماتَ اضػط
.
OPTIONS
 .2خدد أخد الذيارات التاليٌ:
[تجميد الشفخٌ] [ /إلػاء تثبيت الشفخٌ] :لتثبيت

الشؾخٌ الخاليٌ أو إلػاء تثبيتوا.
[ساسٌ ثناُيٌ] [ /ملء الساسٌ] :لتمكين و تعطيل ذاشيٌ

النص التلؾزيونً الثناًُ الساسٌ .تقوم ذاشيٌ الساسٌ الثناُيٌ
بتقزيم الساسٌ بخيث تكون القناة أو المشدر الخالً إلٍ يزار
الساسٌ مع وضع نشوص المعلومات إلٍ اليمين.
[عرض سامل لـ :]T.O.P.بث نشوص معلومات قاُمٌ

الشؾخات ( )T.O.P.يتيد لك اِنتقال من موضوع آلذر
دون ازتذدام أرقام الشؾخات.
[تكبير] [ /عرض عادي] :لتكبير الشؾخٌ .اضػط أزرار

التنقل للتنقل خول الساسٌ المكبرة.
[إظوار] :إلذؾاء أو كسف المعلومات المذؾيٌ ؽً الشؾخٌَ

مثل خلول األلػاز أو األخاجً.
[تعاقب الشفخات الفرعيٌ] :ؽً خال توؽر الشؾخات

الؾرعيٌَ يتم عرض كل واخدة تلقاُي ًا.
[اللػٌ] :للتبديل إلٍ مجموعٌ لػٌ مذتلؾٌ لعرض مجموعات

األخرف بسكل شخيد.
للذروج.
 .3اضػط OPTIONS

لػٌ نشوص المعلومات

بعض مخطات بث التلؾزيون الرقمً توؽّر لػات مذتلؾٌ لنشوص
المعلومات .يمكن تعيين اللػٌ األزازيٌ والثانويٌ.
 .0اضػط .
. 2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر
الشناعً].
 .3اذتر [اللػات] > [نص رُيزً] أو [نص ثانوي].
 .4اذتر لػات نشوص المعلومات المؾضلٌَ ثم اضػط .OK

الشفخات الفرعيٌ

يمكن أن تختوي شؾخٌ قناة المعلومات علٍ شؾخات ؽرعيٌ متعددة.
وتلك الشؾخات الؾرعيٌ تظور علٍ سريط بجوار رقم الشؾخٌ
الرُيزيٌ.
عند تواؽر شؾخات ؽرعيٌ بشؾخٌ نشوص المعلومات؛ اضػط أو
ِذتيارهما.

البخث

 .0عند عرض نشوص المعلومات؛ اضػط  OKلتظليل الكلمٌ األولٍ
أو الرقم األول.
 .2اضػط علٍ أزرار التنقل للتذطً إلٍ الكلمٌ أو الرقم المراد
البخث عنى.
 .3اضػط  OKلبدء البخث.
 .4اضػط إلٍ أن تشبد الكلمات واألرقام غير مظللٌ و ذلك للذروج
من البخث.

نشوص المعلومات الرقميٌ

بعض مخطات بث التلؾزيون الرقمً تقدم ذدمات ذاشٌ بالنص الرقمً
أو ذدمات تؾاعليٌ ؽً قنواتوا التلؾزيونيٌ الرقميٌَ مثل .BBC1
ؽً نشوص المعلومات الرقميٌ:

اضػط أزرار التنقل ِذتيار عناشر أو تظليلوا.

ازتذدم األزرار الملونٌ لتخديد ذيارَ ثم اضػط  OKللتأكيد

أو التنسيط.
مّخظٌ :يتم منع الذدمات النشيٌ الرقميٌ عند بث الترجمات وتمكينوا
علٍ التلؾاز .اقرأ ازتػّل التلفزيون أكثر > عرض الترجمات
(الشؾخٌ .)21

نشوص المعلومات 2٫5

تقدم نشوص المعلومات  2٫5ألوانًا أكثر ورزومًا أؽضل من نشوص
المعلومات العاديٌ .وؽً خالٌ بث نشوص معلومات  2٫5من قناة؛ يتم
تسػيلوا بسكل اؽتراضً.
لتسػيل نشوص معلومات  2٫5أو إنواؤها
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت].
 .3اذتر [نشوص معلومات [ > ]2٫5تسػيل] أو [إيقاف]َ ثم
اضػط .OK

ضبط المؤقتات واألقفال
الزاعٌ

يمكنك عرض الزاعٌ علٍ ساسٌ التليؾزيون .تعرض الزاعٌ الوقت
الذي يبثى مسػّل ذدمٌ التلؾزيون.
عرض زاعٌ التلفزيون

 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط OPTIONS
 .2اذتر [الخالٌ]َ ثم اضػط .OK

.

تظور الزاعٌ ؽً الركن الزؾلً األيمن من ساسٌ التلؾزيون.

تػيير وضع الزاعٌ
بسكل اؽتراضً؛ يتم ضبط وضع الزاعٌ علٍ التوقيت العالمً المتنازق
( .)UTCإذا لم يكن التلؾزيون يزتطيع ازتقبال بث UTC؛ اضبط
وضع الزاعٌ علٍ [يدوي].
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت].
 .3اذتر [الزاعٌ] > [الوضع التلقاًُ للزاعٌ].
 .4اذتر [تلقاًُ]َ [يدوي] أو [خزب البلد]َ ثم اضػط .OK
تمكين التوقيت الشيفً أو تعطيلى
إذا كان وضع الزاعٌ مضبوطًا علٍ [خزب البلد]؛ ؽيمكنك تمكين
التوقيت الشيؾً أو إلػاؤه خزبما تتطلب منطقتك الزمنيٌ.
 .0ؽً القاُمٌ [الزاعٌ]؛ اذتر [التوقيت الشيفً] > [التوقيت
الشيفً] أو [التوقيت القيازً]َ ثم اضػط  .OKيتم تمكين
التوقيت الشيؾً أو إلػاؤه.
ضبط الزاعٌ يدوي ًا
إذا تم ضبط وضع الزاعٌ علٍ [يدوي]َ قم بضبط التارير و الوقت
يدوي ًا.
 .0ؽً قاُمٌ [الزاعٌ]َ اذتر [التارير] أو [الوقت]َ ثم اضػط
.OK
 .2ازتذدم أزرار التنقل لتخديد اذتيارك.
 .3اذتر [إتمام]َ ثم اضػط .OK

مؤقت النوم

يقوم مؤقت النوم بتخويل التلؾزيون إلٍ وضع اِزتعداد بعد مدة مخددة.
يمكنك داُمًا إيقاف التلؾزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم
أثناء العد التنازلً.
 .0اضػط .
اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت] >
[مؤقت الزكون].

ع
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 .3اضػط علٍ أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم.
يمكن أن يشل مؤقت النوم إلٍ  081دقيقٌ بذطوات مقدارها ذمس
دقاُق .إذا كانت الدقاُق مضبوطٌ علٍ شؾرَ ؽمؤقت النوم ِ يعمل.
 .4اضػط  OKلتنسيط مؤقت النوم .يقوم مؤقت النوم بتخويل التلؾزيون
إلٍ وضع اِنتظار بعد المدة المخددة

قفل األطفال

لمنع األطؾال من مساهدة برامح التلؾزيون غير المنازبٌ؛ يمكنك قؾل
التلؾزيون أو خظر البرامح التً ِ تواؽق عمرهم.
ضبط أو تػيير رمز قفل األطفال
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] > [قفل األطفال].
 .3اذتر [تعيين رمز]َ أو [تػيير الرمز].
.4أدذل الرمز بازتذدام أزرار األرقام.
نشيخٌ:إذا نزيت الرمزَ ؽأدذل " "8888لتجاوز أي رموز موجودة.
قفل القنوات أو فتخوا
 .0ؽً قاُمٌ قؾل األطؾال؛ اذتر [قفل القناة].
 .2أدذل رمز قؾل األطؾال بازتذدام أزرار األرقام .تظور قاُمٌ [قفل
القناة].
 .3قم بتخديد القنوات المراد قؾلوا أو ؽتد قؾلوا.

لػٌ الترجمات

يمكنك تػيير لػٌ الترجمات ؽً بعض القنوات الرقميٌ.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر
الشناعً] > [لػٌ الترجمٌ].
 .3اذتر [ترجمات أفّم رُيزيٌ] أو [ترجمات أفّم ثانويٌ]
ِذتيار اللػٌ المؾضلٌ.
 .4اضػط  OKللتأكيد.
> [لػٌ
نشيخٌ :يمكنك أيضا الضػط علٍ OPTIONS
الترجمٌ].

عرض Scenea
اإلمكانيات

يمكنك عرض شورة اؽتراضيٌ لتكون ذلؾيٌ لجواز التلؾزيون .يمكنك
أيضا تخميل شورة أذرى لتكون الذلؾيٌ.
إذا كان مؤقت النوم علٍ وضع اإليقافَ زيتم عرض الذلؾيٌ لمدة 241
دقيقٌ .ؽيما عدا ذلكَ زوف تعرض للمدة الذاشٌ بمؤقت النوم.

ما تختاج إليى
التشنيف األبوي

بعض مخطات البث الرقمً تخدد درجٌ برامجوا وؽقًا للعمر .يمكنك
ضبط التلؾزيون الذاص بك لعرض البرامح التً لوا درجات تشنيف
أقل من عمر طؾلك.
 .0اضػط .
اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر
الشناعً].
 .3اذتر [قفل األطفال] > [تشنيف األبوين].
تظور رزالٌ تطلب منك إدذال رمز قؾل األطؾال.

 .4أدذل رمز قؾل األطؾال بازتذدام أزرار األرقام.
 .5اذتر ؽٌُ عمريٌَ ثم اضػط .OK
يتم خظر كل البرامح األعلٍ من تلك الؾٌُ العمريٌ.
للخشول علٍ معلومات عن رموز قؾل األطؾال؛ انظر ازتػّل
التلفزيون أكثر > ضبط المؤقتات واألقفال > قفل األطفال
(الشؾخٌ .)21

عرض الترجمات
القنوات التناظريٌ

 .0قم بتبديل التلؾزيون إلٍ قناة تلؾزيونيٌ تناظريٌ.
 .2اضػط .TEXT
 .3أدذل رقم الشؾخٌ المكوّ ن من ثّثٌ أرقام لشؾخٌ الترجمات (عادة
’.)‘888
للذروج من نشوص المعلومات.
 .4اضػط
تظور الترجمات إن توؽرت.

القنوات الرقميٌ

.
 .0اضػط OPTIONS
 .2اذتر [الترجمات]َ ثم اضػط . OK
 .3اذتر [إيقاف ترجمات األفّم]َ أو [تسػيل ترجمات األفّم]
أو [التسػيل أثناء كتم الشوت]َ ثم اضػط .OK
مّخظٌ:
إذا تم تنسيط تطبيق  ِ َMHEGيتم عرض الترجمات.

إذا قمت باذتيار [التسػيل أثناء كتم الشوت]َ ؽزيتم عرض

الترجمات ؽقط عندما تضػط إلزكات الشوت.

ع
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ِزتذدام شورة أذرى كذلؾيٌَ ؽزتختاج إلٍ جواز تذزين USB

يختوي علٍ الشورة والتً يجب أن يكون خجموا أقل من  0ميجابايت

التسػيل

 .0اضػط
 .2اذتر [ َ]Sceneaثم اضػط
.

.OK

يتم عرض الشورة اِؽتراضيٌ.
مّخظٌ :زوف تعرض الذلؾيٌ للمدة الذاشٌ بمؤقت النوم .لّزتزادة
من المعلومات عن مؤقت النوم؛ انظر ازتػّل التلفزيون أكثر >
ضبط المؤقتات واألقفال > مؤقت النوم (الشؾخٌ .)09

ضبط ذلفيٌ التلفزيون

يمكنك تخميل شورة أذرى لتكون الذلؾيٌ.
مّخظٌ :إن تخميل شورة جديدة زيتجاوز الشورة الموجودة خالي ًا.
 .0قم بتوشيل وخدة تذزين  USBبالتلؾزيون.
 .2اضػط .
 .3اذتر [ازتعراض  َ]USBثم اضػط .OK
.
 .4اذتر شورةَ ثم اضػط OPTIONS
 .5اذتر [تعيين كـ  َ]Sceneaثم اضػط .OK
 .6اذتر [نعم]َ ثم اضػط .OK
 .7اضػط أي مؾتاح للذروج من Scenea

ضبط إضاءة غرفٌ Scenea

عندما يكون التلؾزيون ؽً وضع اِزتعدادَ يمكنك تسػيل ميزة
 Ambilightوإنساء مؤثر إضاءة الػرؽٌ Lounge light
بازتذدام ذلؾيتك .تتوؽر ذاشيٌ  Ambilightؽً طرازات معينٌ
وخزب.
عندما يكون التلؾزيون ؽً وضع اِزتعدادَ اضػط AMBILIGHT
من الجزء األمامً من التلؾزيون.
مّخظٌ :يمكن أن يزتػرق تسػيل ميزة إضاءة الػرؽٌ أكثر من 5
ثوان.
ِذتيار لون آذر لميزة إضاءة الػرؽٌ lounge light؛ انظر
ازتذدام التلفزيون >  > Ambilightاإلعدادات (الشؾخٌ
.)00

ضبط إمكانيات الوشول العمومً
العربيٌ

التسػيل

بعض مزودي ذدمات التلؾزيون الرقميٌ يقوموا ببث شوتًا وترجمات
ذاشٌ متواؽقٌ مع األسذاص ضعاف الزمع أو البشر.
لتمكين تلك الوظاُف؛ يجب تسػيل الوشول العمومً ؽً قاُمٌ
التؾضيّت.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت].
 .3اذتر [الوشول العمومً] > [تسػيل]َ ثم اضػط .OK

ضعاف الزمع

نشيخٌ :للتأكد من توؽر لػٌ الشوت الذاشٌ بضعاف الزمعَ اضػط
واذتر [لػٌ الشوت] .اللػات التً بوا رمز
OPTIONS
األذن تسير إلٍ دعم الشوت الذاص بضعاف الزمع.

لتسػيل الشوت والترجمات الذاشٌ بضعاف الزمع
.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط OPTIONS
 .2اضػط علٍ أخد األزرار التاليٌ لتخديد ذيار من الذيارات:
األخمر :تسػيل الوظاُف الذاشٌ بضعاف الزمع أو إيقاف

تسػيلوا.
األذضر :لتسػيل الشوت والترجمات الذاشٌ بضعاف الزمع.

للذروج.
 .3اضػط

ضعاف البشر

نشيخٌ :للتأكد من توؽر الشوت الذاص بضعاف البشرَ اضػط
 OPTIONSواذتر [لػٌ الشوت] .اللػات التً بوا رمز العين
تسير إلٍ دعم الشوت الذاص بضعاف البشر.
لتسػيل الشوت الذاص بضعاف البشر (إن وجد)
.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط OPTIONS
 .2اضػط علٍ الزر األذضر لتخديد [ضعيفو البشر].
 .3اضػط علٍ أخد األزرار التاليٌ لتخديد ذيار:

أخمر [ -إيقاف] :إلنواء شوت ضعاف البشر.

أشفر – [زماعات الرأس] :زماع شوت ضعاف البشر

من زماعات الرأس ؽقط( .إذا كان ينطبق ذلك)
أذضر [ -مكبرات الشوت] :زماع شوت ضعاف البشر

من مكبرات الشوت ؽقط.
أزرق [ -مكبرات الشوت  +زماعات الرأس] :زماع

شوت ضعاف البشر من مكبرات الشوت وزماعات الرأس.
للذروج.
 .4اضػط
مّخظٌ :إذا تم تمكين ميزة التخكم عن بعد  َEasyLinkؽلن
يمكنك تخديد الزر األذضر أو األشؾر .للتعطيلَ انظر ازتػّل
التلفزيون أكثر > ازتذدام  > EasyLinkتسػيل( .الشؾخٌ
)22
ضبط مزتوى الشوت لضعاف البشر
 .0ؽً قاُمٌ [الوشول العمومً]َ اضػط الزر األشؾر ِذتيار
[مزتوى الشوت المذتلط].
 .2اضػط أزرار التنقل لتخريك السريط ألعلٍ أو ألزؾلَ ثم اضػط
.OK
للذروج.
 .3اضػط
تعقيب شوتً لضعاف البشر
هذه الذاشيٌ تتيد وجود تعقيب شوتً عند ضػط األزرار ؽً وخدة
التخكم عن بعد أو التلؾزيون.
 .0ؽً قاُمٌ [الوشول العمومً]َ اضػط الزر األزرق
ِذتيار[نػمٌ المفتاح].
 .2اضػط الزر األذضر لتسػيل تعقيب الشوت أو اضػط الزر األخمر

إلنواُى.
 .3اضػط

للذروج.

ازتذدام EasyLink
اإلمكانيات

يمكنك الخشول علٍ أقشٍ ازتؾادة من األجوزة المتواؽقٌ مع
 HDMI-CECبازتذدام مميزات التخكم المخزّنٌ
 EasyLinkمن  .Philipsإذا تم توشيل األجوزة المتواؽقٌ مع
 HDMI-CECعبر اتشال  َ HDMIيمكنك التخكم ؽيوا ؽً
الوقت نؾزى بازتذدام وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ بجواز التلؾزيون.
مّخظٌ :قد يذتلف مؾووم  HDMI-CECخزب ماركٌ الجواز.
مثل ( Anynetزامزونح) أو ( Aquos Linkسارب) أو
( BRAVIA Syncزونً) .وليزت كل الماركات متواؽقٌ تمامًا
مع .Philips EasyLink

بعد تسػيل EasyLink

 َPhilipsزتتوؽر هذه الميزات:

التسػيل بلمزٌ واخدة
عند تسػيل مختوى متواؽق مع  َHDMI-CECزيعمل التلؾزيون
من وضع اِزتعداد وينتقل إلٍ المشدر الشخيد.
اِزتعداد بلمزٌ واخدة
عندما تقوم بالضػط علٍ علٍ وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ
بالتلؾزيونَ زيتخول التلؾزيون وجميع األجوزة المتواؽقٌ مع HDMI-
 CECإلٍ وضع اِزتعداد.
التخكم بشوت النظام
إذا قمت بتوشيل جواز متواؽق مع  HDMI-CECيتضمن
زماعاتَ ؽيمكنك اذتيار زماع شوت التلؾزيون من زماعات الجواز
بد ً
ِ من زماعات التلؾزيون.
لّزتزادة من المعلومات خول مذرج شوت التلؾزيونَ انظر ازتػّل
التلفزيون أكثر > ازتذدام  > EasyLinkاذتيار زماعات
إذراج الشوت (الشؾخٌ .)22
وخدة التخكم عن بعد EasyLink
يمكنك التخكم ؽً األجوزة المتواؽقٌ مع  HDMI-CECبازتذدام
وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ بجواز التلؾزيون.
لتسػيل وخدة التخكم عن بعد  َEasyLinkانظر ازتػّل
التلفزيون أكثر > ازتذدام  > EasyLinkالتخكم فً
األجوزة فً نفس الوقت (الشؾخٌ .)22
اإلبقاء علٍ جودة الشورة
إذا تأثرت جودة شورة التلؾزيون الذاص بك بزبب ذشاُص معالجٌ
الشور ؽً األجوزة األذرىَ قم بتسػيل .Pixel Plus Link
لتسػيل  َPixel Plus Linkانظر ازتػّل التلفزيون أكثر
> ازتذدام  > EasyLinkاإلبقاء علٍ جودة الشورة
(الشؾخٌ .)22
زيادة مزاخٌ العرض للفيديو المترجم
أثناء عرض الترجمٌ ؽً الؾيديوَ يمكنك زيادة مزاخٌ عرض الؾيديو.
يمكن لبعض الترجمات إنساء سريط منؾشل للترجمٌ تخت الؾيديوَ مما
يخد من مزاخٌ عرض الؾيديو .بعد تسػيل ميزة تخريك الترجمٌ تلقاُي ًاَ
يتم عرض الترجمٌ ؽوق شورة الؾيديوَ وهو الذي يؤدي إلٍ زيادة
مزاخٌ عرض الؾيديو.
لتسػيل ميزة تخريك الترجمٌ تلقاُي ًاَ انظر ازتػّل التلفزيون أكثر
> ازتذدام  > EasyLinkزيادة مزاخٌ العرض للفيديو
المترجم (الشؾخٌ .)22
زماع جواز آذر فً وضع اِزتعداد
يمكنك زماع جواز متواؽق مع  HDMI-CECمن ذّل زماعات
التلؾزيونَ وختٍ عندما يكون التلؾزيون ؽً وضع اِزتعداد.

ع
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للتسػيلَ انظر ازتػّل التلفزيون أكثر > ازتذدام
 > EasyLinkزماع جواز آذر فً وضع اِزتعداد
(الشؾخٌ .)23

.
OPTIONS
 .2اذتر [إظوار مفاتيد الجواز]َ ثم اضػط .OK
 .3خدد زر من علٍ الساسٌَ ثم اضػط .OK
للذروج.
 .4اضػط

لّزتؾادة من ميزات التخكم المتطورة ؽً
 َEasyLinkتأكد من القيام بما يلً:
قم بتوشيل جوازين علٍ األقل متواؽقين مع HDMI-

 CECعبر توشيل HDMI
قم بتويٌُ كل جواز متواؽق مع  HDMI-CECبسكل

شخيد
قم بتسػيل EasyLink


اذتيار مذرج شوت الزماعٌ

ما تختاج إليى

Philips

للتسػيل

لتسػيل أو إيقاف EasyLink

مّخظٌ :إذا كنت ِ تنوي ازتذدام Easylink

 َPhilipsقم

بإيقاف تسػيلوا.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [.]EasyLink
 .3اذتر [تسػيل] أو [إيقاف]َ ثم اضػط .OK

التخكم باألجوزة فً نفس الوقت

ؽً خال توشيل عدد من األجوزة المتواؽقٌ مع HDMI-CEC

التً تدعم هذا اإلعدادَ ؽزتزتجيب كاؽٌ األجوزة لوخدة التخكم عن بعد
الذاشٌ بالتلؾاز.
تنبيى :و يُعد ذلك إعداد ًا متقدم ًا .واألجوزة التً ِ تدعم هذا اإلعداد لن
تزتجيب لألوامر من وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ بالتلؾزيون.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [.]EasyLink
 .3اذتر [التخكم عن بعد فً [ > ]EasyLinkتسػيل] أو
[إيقاف].
 .3اضػط  OKللتنسيط.
مّخظات:
للعودة إلٍ التخكم بالتلؾزيونَ اضػط

التلفزيون].
للتخكم ؽً جواز آذرَ اضػط َ ثم اذتر الجواز من القاُمٌ

الرُيزيٌ.
.
للذروجَ اضػط

واذتر [مساهدة

أزرار EasyLink
يمكنك التخكم ؽً األجوزة المتواؽقٌ مع  HDMI-CECبازتذدام
األزرار التاليٌ ؽً وخدة تخكم التلؾزيون.
 :OKلبدء التسػيلَ إيقاؽى مؤقت ًا أو ازتُناف التسػيل علٍ

جواز متشلَ أو لتنسيط اِذتيارَ أو للوشول إلٍ قاُمٌ الجواز.
(الزابق) ( /التالً) :للبخث للذلف واألمام علٍ

الجواز المتشل.
أزرار األرقامِ :ذتيار عنوانَ أو ؽشل أو مزار.






أزرار التسػيل :للتخكم ؽً تسػيل الؾيديو أو الموزيقٍ.
وضع اِزتعداد :لعرض قاُمٌ الجواز المتشل.
 :لعرض قاُمٌ التلؾزيون.
(وضع اِزتعداد) :لتػيير وضع التلؾزيون والجواز
المتشل إلٍ وضع اِزتعداد.

تتوؽر أزرار  EasyLinkأذرى عبر وخدة التخكم المرُيٌ علٍ
الساسٌ (.)OSRC
للوشول إلٍ ( OSRCوخدة التخكم المرُيٌ علٍ الساسٌ)
 .0أثناء عرض المختوى من الجواز المتشلَ اضػط

ع
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إذا كان الجواز المتشل متواؽق مع قناة عودة شوت HDMI
( َ)HDMI ARCيمكنك إذراج شوت التلؾزيون من ذّل كابل
 .HDMIوِ يتطلب ذلك كابل شوت إضاؽً .انظر توشيل التلفاز
> معلومات الكابّت > ( HDMIالشفخٌ .)29
ضبط مكبرات شوت التلفزيون
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [> ]EasyLink
[مكبرات شوت التلفزيون].
 .3اذتر أخد الذيارات التاليٌَ ثم اضػط :OK
[إيقاف] :إليقاف تسػيل زماعات التلؾزيون.

[تسػيل] :لتسػيل زماعات التلؾزيون.

[ : ]EasyLinkلبث شوت التلؾزيون عبر جواز

 HDMI-CECمتشل .ولنقل شوت التلؾزيون إلٍ جواز
شوتً  HDMI-CECمتشل عبر قاُمٌ التعديل
.Adjust
[تسػيل تلقاًُ  :]EasyLinkإطؾاء مكبرات شوت

التلؾزيون تلقاُيًا وبث شوت التلؾزيون إلٍ جواز شوت
 HDMI-CECالمتشل.

اذتر زماعٌ إذراج الشوت من قاُمٌ الضبط Adjust
إذا تم اذتيار [ ]EasyLinkأو [تسػيل تلقاًُ َ ]EasyLink
ادذل علٍ قاُمٌ  Adjustلتبديل مذرج الشوت.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط . ADJUST
 .2اذتر [مكبرات الشوت]َ ثم اضػط .OK
 .3خدد أخد الذيارات التاليٌ َ ثم اضػط :OK




[تلفزيون] :يتم تسػيلى بسكل اؽتراضً.
يتم بث شوت التلؾزيون عبر التلؾزيون و عبر جواز
 HDMI-CECالشوتً المتشل ختٍ ينتقل الجواز
المتشل إلٍ وضع التخكم بالشوت الذاص بالنظام .بعد ذلك؛
يتم بث شوت التلؾزيون عبر الجواز المتشل.
[المكبر] :لبث الشوت عبر جواز HDMI-CEC
المتشل .ؽً خالٌ تمكين وضع الشوت الذاص بالنظام ؽً
الجواز؛ يزتمر بث الشوت من مكبرات شوت التلؾزيون .ؽً
خالٌ تمكين [تسػيل تلقاًُ ]EasyLink؛ يطلب التلؾزيون
من الجواز المتشل اِنتقال إلٍ وضع شوت النظام.

المخافظٌ علٍ جودة الشورة

إذا تأثرت جودة شورة التلؾزيون الذاص بك بزبب ذشاُص معالجٌ
الشور ؽً األجوزة األذرىَ قم بتسػيل .Pixel Plus Link
لتسػيل Pixel Plus Link
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [.]EasyLink
 .3اذتر [ارتباط [ > ]Pixel Plusتسػيل]َ ثم اضػط OK
للتنسيط.

زيادة مزاخٌ عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنساء سريط منؾشل للترجمٌ تخت الؾيديوَ مما
يخد من مزاخٌ عرض الؾيديو .بعد تسػيل ميزة تخريك الترجمٌ تلقاُي ًاَ

العربيٌ

يتم عرض الترجمٌ ؽوق شورة الؾيديوَ وهو الذي يؤدي إلٍ زيادة
مزاخٌ عرض الؾيديو.
لتمكين تبديل الترجمٌ تلقاُيًا
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [> ]EasyLink
[تبديل الترجمٌ تلقاُيًا].
 .3اذتر [تسػيل]َ ثم اضػط  OKللتنسيط.
مّخظٌ :تأكد من ضبط تنزيق الشورة الذاشٌ بالتلؾزيون إلٍ [تويٌُ
تلقاُيٌ] أو [تمديد الفيلم .]16:9

زماع جواز آذر عبر التلفاز فً وضع اِزتعداد
يمكنك زماع جواز متواؽق مع  HDMI-CECمن ذّل زماعات
التلؾزيونَ ختٍ عندما يكون التلؾزيون ؽً وضع اِزتعداد.
 .0اضػط ِ ADJUSTزتقبال الشوت من جواز Philips
 EasyLinkمتشل.
إذا كان ذلك متاخ ًا زيتم تمكين وضع الشوت ؽقط.
 .2قم بقبول المطالبٌ الموجودة علٍ ساسٌ التلؾزيون إليقاف ساسٌ
التلؾزيون.
 .3تخكم بتسػيل الشوت بازتذدام وخدة التخكم الذاشٌ بالتلؾزيون.
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 4إعداد التلفزيون
الذاص بك
ُزاعد اإلعدادات
م
ِ
ازتذدم مُزاعد اإلعدادات إلرسادك إلٍ أؽضل إعدادات شوت
وشورة.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات الشورة والشوت الزريع]َ ثم
اضػط .OK
 .3اذتر [بدء]َ ثم اضػط .OK
 .4اتبع اإلرسادات التً تظور علٍ الساسٌ ِذتيار إعداداتك المؾضلٌ.

إعدادات أكثر للشوت

 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [الشوت]َ ثم
اضػط .OK
 .3اذتر إعدادًا لضبطى:
[شوت ذكً] :للوشول إلعدادات الشوت الذكً المخددة

مزبق ًا.
[إعادة تعيين] :إعادة الضبط إلٍ اإلعدادات اِؽتراضيٌ.

[الجوير]  :لضبط مزتوى الجوير.







[شوت خاد]  :لضبط مزتوى علو الطبقٌ.
[مخيطً]  :لتمكين الشوت الؾضاًُ.
[مزتوى شوت زماعات الرأس] :لضبط مزتوى شوت
زماعٌ الرأس.
[ضبط مزتوى الشوت تلقاُيًا] :للخد تلقاُيًا من تػييرات
مزتوى الشوت المؾاجٌَُ علٍ زبيل المثالَ عند تػيير القنوات.
[التوازن]  :لضبط توازن الزماعتين اليمنٍ واليزرى.

الشورة والشوت



إعدادات أكثر للشورة

إعدادات الشوت

 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات تلفزيون متقدمٌ] > [الشورة]َ ثم
اضػط .OK
 .3اذتر إعدادًا لضبطى:
[شورة ذكيٌ]  :الوشول إلعدادات الشورة الذكيٌ المخددة

مزبق ًا.
[إعادة تعيين] :إعادة الضبط إلٍ اإلعدادات اِؽتراضيٌ

[التباين]  :لضبط كثاؽٌ المناطق المضيٌُ والخؾاظ علٍ

المناطق الداكنٌ دون تػيير.





[الزطوع]  :لضبط كثاؽٌ وتؾاشيل المناطق الداكنٌ.
[اللون] :لضبط تسبع اللون.
[درجٌ اللون]  :لتعويض تػيرات األلوان ؽً اإلرزال ذو
ترميز .NTSC
[الخدة]  :لضبط وضوح الشورة.
[تقليل الضجيح] :لتشؾيٌ وتقليل التسويش ؽً الشورة.
[درجٌ اللون] :لضبط توازن اللون ؽً شورة.




[درجٌ لونيٌ مذششٌ] :لتذشيص ضبط درجٌ اللون.
[ : ]Pixel Plus HDللوشول إلٍ إعدادات متقدمٌَ
تسمل [ َ]HD Natural Motionو [ Clear
 َ]LCDو [دقٌ فاُقٌ]َ و [التباين الديناميكً]َ و
[إضاءة ذلفيٌ ديناميكيٌ]َ و [تقليل التسوه فً
 َ]MPEGو [تخزين اللون]َ و [جاما].



[وضع الكمبيوتر]  :للزماح بتػيير إعدادات الشورة عند
توشيل جواز كمبيوتر إلٍ التلؾزيون من ذّل .HDMI
ؽً خالٌ التمكين؛ يمكن اذتيار [تنزيق الشورة] > [بّ
مقياس] والتً توؽر أقشٍ دقٌ تؾاشيل لعرض مختوى
الكمبيوتر.
[مزتسعر الضوء]  :لضبط اإلعدادات بسكل ديناميكً
لمطابقٌ أخوال اإلضاءة.
[تنزيق الشورة]  :لتػيير تنزيق الشورة.
[خواف الساسٌ] :لتػيير خجم الشورة.
[نقل الشورة] :لضبط موضع الشورة ِ .يمكنك تخديد هذا
اإلعداد إذا كان تنزيق الشورة المذتار تكبير/تشػير تلقاًُ
أو ساسٌ عريضٌ.
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اذتيار لػٌ الشوت
إذا كان لدى قناة التلؾزيون بث شوتً متعدد أو مزدوجَ يمكنك تخديد
اللػٌ المؾضلٌ للشوت.
.
عند مساهدة التليؾزيونَ اضػط علٍ OPTIONS
[لػٌ الشوت] :اذتر لػٌ الشوت للقنوات الرقميٌ.

[ثناًُ  : ]I-IIاذتر لػٌ الشوت للقنوات التناظريٌ.

يمكن أن تبث القنوات التلؾزيونيٌ الرقميٌ عدة لػات للشوت .إذا توؽرت
عدة لػاتَ خدد اللػٌ المؾضلٌ.
 .0اضػط .
. 2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر
الشناعً] > [اللػٌ].
 .3اذتر أخد اإلعدادات التاليٌَ ثم اضػط :OK
[الشوت الرُيزً] [ /الشوت الثانوي] :لتخديد لػٌ

الشوت المتاخٌ.
ولضبط اللػٌ الثانويٌ ؽً نؾس القاُمٌ .إذا كانت اللػٌ األزازيٌ
غير متوؽرةَ زيزتقبل التلؾزيون هذه اللػٌ.
[تنزيق الشوت المفضل] :لتخديد تنزيق الشوت القيازً

( )MPEGأو التنزيقات المتقدمٌ ( َAACوEAC-3
أو  AC-3إذا كان ذلك متوؽر ًا).
[أخادي/ازتريو]  :خدد أخادي أو ازتريو إذا توؽر البث

اِزتريو.
للذروج.
 .4اضػط

إعادة الضبط إلعدادات المشنع

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الشورة والشوت للوضع اِؽتراضًَ ؽً
خين تبقٍ إعدادات تثبيت القنوات كما هً.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات
المشنع]َ ثم اضػط .OK
يتم إعادة ضبط إعدادات التلؾزيون إلٍ الوضع اِؽتراضً.

التخديث التلقاًُ
إلضاؽٌ أو إزالٌ القنوات الرقميٌ تلقاُي ًاَ اترك التلؾزيون ؽً وضع
اِزتعداد .يقوم التلؾزيون بتخديث القنوات وتذزين القنوات الجديدة
يومي ًا .يتم إزالٌ القنوات الؾارغٌ من قاُمٌ القنوات.

قنوات
العربيٌ

إعادة الترتيب و إعادة التزميٌ

ترتيب القنوات
بعد تثبيت القنواتَ يمكنك إعادة ترتيب قاُمٌ القنوات بالسكل الذي
تؾضلى.
 .0أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط  . FINDيتم عرض قاُمٌ القنوات.
 .2خدد القناة التً تريد إعادة ترتيبوا واضػط
.
OPTIONS
 .3اذتر [إعادة الترتيب]َ ثم اضػط علٍ .OK
 .4اضػط أزرار التنقل لنقل القناة المخددة إلٍ موقع آذرَ ثم اضػط
.OK
 .5خدد أخد الذيارات التاليٌَ ثم اضػط .OK
[إدراج] :إلدراج القناة ؽً المكان المطلوب.

[تبديل] :لتبديل المكان مع قناة أذرى.

واذتر [ذروج].
 .6بعد اِنتواءَ اضػط OPTIONS
إعادة تزميٌ القنوات
بعد تثبيت القنواتَ يمكنك إعادة تزميتوا بالسكل الذي تؾضلى.
 .0أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط  . FINDيتم عرض قاُمٌ القنوات.
 .2خدد القناة التً تريد إعادة تزميتوا واضػط
.
OPTIONS
 .3اذتر [إعادة تزميٌ]َ ثم اضػط .OK
 .4ؽً ساسٌ اإلدذالَ اضػط أزرار التنقل أو أزرار األرقام
لتعديل اِزمَ ثم اضػط .OK
نشيخٌ :يمكنك الضػط علٍ  OKؽً ساسٌ اإلدذال لتمكين لوخٌ
المفاتيد المرُيٌ علٍ الساسٌ.
 .5بعد اِنتواءَ اضػط علٍ أزرار التنقل ِذتيار [إتمام].
لمزد اإلدذال؛ اذتر [مزد].

لإللػاء؛ اذتر [إلػاء].

 .6اضػط  OKلتأكيد اِذتيار.
للذروج.
 .7اضػط

اإلذفاء واإلظوار

إذفاء القنوات
لمنع الوشول غير المشرح بى إلٍ القنواتَ قم بإذؾاُوا من قاُمٌ
القنوات.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط . FIND
 .2خدد القناة التً تريد أن تذؾيواَ واضػط علٍ
.
OPTIONS
 .3اذتر [إذفاء قناة]َ ثم اضػط .OK
يتم إذؾاء القناة.
إظوار القنوات

 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط FIND
.
 .2اضػط OPTIONS

ؽً خالٌ القيام بتخديث القنوات؛ تظور رزالٌ عند البدء.
فً خال لم ترغب فً ظوور هذه الرزالٌ
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر
الشناعً].
 .3اذتر [تثبيت القناة] > [رزالٌ تخديث القناة].
 .4اذتر [إيقاف]َ ثم اضػط .OK
لتعطيل التخديثات التلقاُيٌ
ؽً القاُمٌ [تثبيت القناة]َ اذتر [تخديث تلقاًُ للقنوات] >
[إيقاف].

التثبيت التلقاًُ

عند تسػيل التلؾزيون ألول مرة؛ يتم القيام بتثبيت كامل للقنوات .يمكن
القيام بعمليٌ تثبيت كامل مرة أذرى لضبط اللػٌ والدولٌ وتثبيت كل
القنوات التلؾزيونيٌ المتوؽرة.
اذتيار السبكٌ
لتثبيت قنوات الكابل أو الوواًَُ زتختاج إلٍ التبديل إلٍ السبكٌ
الذاشٌ.
 .0أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة].
 .3اذتر [تثبيت القناة] > [هواًُ أو كبل .]DVB
 .4اذتر واخدًا مما يلً:
[هواًُ ( :])DVB-Tللوشول إلٍ القنوات المؾتوخٌ عبر

الوواًُ أو قنوات  DVB-Tالرقميٌ.
[كبل] :الوشول لقنوات الكابل أو قنوات  DVB-Cالرقميٌ.

 .5اضػط  OKلتأكيد اِذتيار.
للذروج.
 .6اضػط
بدء التثبيت
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [البخث عن قنوات]َ ثم اضػط .OK
 .3اتبع اإلرسادات التً تظور علٍ الساسٌ إلكمال تثبيت القنوات.
 .4عند اِكتمالَ اذتر [إنواء]َ ثم اضػط .OK
نشيخٌ :اضػط  FINDلرؤيٌ قاُمٌ القنوات.
مّخظات:
أثناء التثبيت؛ اترك اإلعدادات دون تػيير إِ إذا أمدّك مقدّم

الذدمٌ الرقميٌ بقيم مخددة إلدذالوا.
عند العثور علٍ قنوات تلؾزيونيٌ رقميٌ؛ قد تعرض قاُمٌ

القنوات المثبتٌ أرقام قنوات ذاليٌ .يمكنك إعادة تزميٌ هذه
القنوات أو ترتيبوا أو إزالتوا.

.

 .3اذتر [إظوار القنوات المذفيٌ]َ ثم اضػط .OK
تظور القنوات الذؾيٌ ؽً قاُمٌ القنواتَ ولكن ِ يتم عرض معلومات
القناة.
.
 .4اذتر قناة ذؾيٌَ ثم اضػط OPTIONS
 .5اذتر [إظوار الكل]َ ثم اضػط  .OKيتم عرض كل القنوات
الذؾيٌ.

تخديث قاُمٌ القنوات

عند تسػيل التلؾزيون ألول مرة؛ يتم تنؾيذ تثبيت كامل للقنوات.
يمكن ضبط التلؾزيون إلضاؽٌ القنوات الرقميٌ وإزالتوا تلقاُيًا أو يمكنك
تخديث القنوات يدوي ًا.
مّخظٌ :إذا تمت مطالبتك بإدذال رمزَ ؽأدذل "."8888
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الموالفٌ الدقيقٌ للقنوات
تثبيت القنوات التناظريٌ

يمكنك البخث وتذزين القنوات التلؾزيونيٌ التناظريٌ يدويا.
الذطوة  :1اذتيار النظام
مّخظٌ :تجاوز هذه الذطوة إذا كانت إعدادات النظام الذاص بك
شخيخٌ.
 .0أثناء مساهدة التلؾازَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] > [إعدادات القناة].
اذتر [تناظري :تثبيت يدوي] > [النظام]َ ثم اضػط .OK
 .4اذتر النظام ؽً دولتك أو منطقتك؛ ثم اضػط .OK

الذطوة  :2البخث عن قنوات تلفزيونيٌ جديدة وخفظوا
 .0ؽً قاُمٌ [تناظري :تثبيت يدوي]؛ اذتر [ Find
 َ]channelثم اضػط .OK
 .2اذتر أخد الذيارات التاليٌ:
اضػط أزرار التنقل أو األزرار الرقميٌ إلدذال تردد القناة

يدويًا.
اذتر [بخث] ثم اضػط  OKللبخث عن القناة التاليٌ تلقاُي ًا.

 .3عندما يتم إدذال تردد القناة بسكل شخيدَ خدد [إتمام]َ ثم اضػط
.OK
 .4اذتر [تذزين كقناة جديدة]َ ثم اضػط  OKلتذزين القناة
التلؾزيونيٌ الجديدة.

تثبيت القنوات الرقميٌ وقنوات القمر الشناعً

تثبيت القنوات الرقميٌ
لتخزين اِزتقبال التلؾزيونًَ قم بتػيير موضع الوواًُ .زتختاج لمعرؽٌ
التردد الشخيد لموالؾتى .للخشول علٍ أؽضل النتاُح؛ اتشل بمزود
الذدمٌ أو اطلب ؽنً تركيب مخترف.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] > [تثبيت القناة].
 .3اذتر [رقمً :اذتبار اِزتقبال] > [بخث]َ ثم اضػط .OK
 .4اضػط أزرار األرقام إلدذال تردد القناة.
 .5اذتر [بخث]َ ثم اضػط .OK
 .6عند العثور علٍ القناة الشخيخٌَ اذتر [تذزين]َ ثم اضػط .OK
للذروج.
 .7اضػط

مّخظات
إذا كان اِزتقبال زي ًُا؛ ؽيمكن تػيير موضع الوواًُ وتكرار

العمليٌ.
إذا كان يتم ازتقبال القناة بازتذدام  َDVB-Cخدد[تلقاًُ]

ؽً [وضع معدل الرموز] إِ إذا أعطاك مزود ذدمٌ الكابل
قيمٌ مخددة لمعدل الرموز.
تثبيت قنوات القمر الشناعً
مّخظٌ :متوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب .ذيار [البخث عن قمر
شناعً] يتاح ؽقط إذا كان التلؾاز يدعم .DVB-S
ُزتقبل القمر الشناعً الذاص بك متش ً
ّ بموشّ ل َSAT
إذا كان م ِ
زتتمكن من ازتقبال قنوات القمر الشناعً.
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [البخث عن قمر شناعً] > [إعادة تثبيت
القنوات].
 .3اتبع اإلرسادات التً تظور علٍ الساسٌ إلكمال تثبيت القنوات.
 .4عند اِكتمالَ اذتر [إنواء]َ ثم اضػط .OK
عرض قنوات القمر الشناعً
لمساهدة قنوات القمر الشناعًَ اضػط
الشناعً].
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> [مساهدة القمر

إذا كان اِزتقبال زي ًُا ؽً قناة تلؾزيونيٌ تناظريٌ؛ خاول إجراء الضبط
الدقيق لوذه القناة.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات القناة] > [تثبيت القناة].
 .3اذتر [تناظري :تثبيت يدوي] > [موالفٌ دقيقٌ]َ ثم اضػط
.OK
 .4اضػط أو للقيام بالموالؾٌ الدقيقٌ للقناة.
 .5عند القيام بتخديد تردد القناة الشخيدَ خدد [إتمام]َ ثم اضػط
.OK
 .6خدد أخد الذيارات التاليٌَ ثم اضػط .OK
[تذزين القناة الخاليٌ] :لتذزين القناة برقم القناة الخاليٌ.

[تذزين كقناة جديدة] :لتذزين القناة برقم قناة جديد.


إعادة تثبيت القنوات

تنبيى :هذه الميزة موجّ وٌ للتجار والعاملين بالشيانٌ.
يمكنك نزر قواُم القنوات من تلؾاز  Philipsإلٍ آذر عبر وخدة
تذزين  .USBلن تكون بخاجٌ للبخث عن القنوات أو تثبيتوا مرة
أذرى علٍ التلؾزيون الثانً .ملف قاُمٌ القنوات شػير بما يكؾً لينازب
أي وخدة تذزين .USB
ما تختاج إليى
يجب أن يتوؽر بجوازي تلؾاز  Philipsما يلً:
نؾس إعداد الدولٌَ

نؾس المدى الزنويَ

نؾس نوع  َDVBكما هو موضد خزب النوايٌ ( َHو  َKو

 َTأو  )D/00ؽً ازم الطراز.
نؾس اإلعدادات الذاشٌ بالقنوات الؾضاُيٌَ بما ؽً ذلك عدد

وخدات اِزتقبال من األقمار الشناعيٌ
نؾس نوع الجوازَ كما هو موضد علٍ الملشق الموجود

بالجانب الذلؾً من التلؾازَ (علٍ زبيل المثال
 َ)Qxxx.xx.Lxو
إشدارات متواؽقٌ للبرامح.

زوف تظور رزالٌ علٍ الساسٌ إلذطارك إذا لم يتم نزر قاُمٌ القنوات
للتلؾزيون الثانً.
مّخظٌ :إذا تمت مطالبتك بإدذال رمزَ ؽأدذل "."8888
نزر قاُمٌ القنوات إلٍ وخدة USB
 .0قم بتوشيل جواز تذزين  USBبالتلؾزيون بوا القنوات مثبتٌ عليوا.
 .2اضػط .
 .3اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت] >
[نزر قاُمٌ القنوات] > [نزر إلٍ  ]USBثم اضػط  .OKيتم
نزر قاُمٌ القنوات إلٍ وخدة تذزين .USB
 .4قم بؾك وخدة تذزين .USB
نزر قاُمٌ القنوات إلٍ التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتٌ
 .0قم بتسػيل التلؾاز مع عدم وجود قنوات مثبتٌ عليى لبدء عمليٌ التثبيت
األولً .اذتر اللػٌ والدولٌ .يجب أن يكون إعداد الدولٌ هو نؾزى ؽً
جواز التلؾزيون الذي تريد نزر قاُمٌ القنوات الذاشٌ بى .قم بتذطً
عمليٌ البخث عن القنوات.
 .2قم بتوشيل وخدة تذزين  USBالتً تختوي علٍ قاُمٌ القنوات
بالتلؾزيون.
 .3اضػط .
 .4اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت] >
[نزر قاُمٌ القنوات] > [نزر إلٍ التلفزيون]َ ثم اضػط
.OKيتم نزر قاُمٌ القنوات إلٍ جواز التلؾزيون.
 .5قم بؾك وخدة تذزين .USB
نزر قاُمٌ القنوات إلٍ التلفاز مع عدم وجود قنوات مثبتٌ
 .0قم بتسػيل جواز التلؾزيون الذي تريد نزر قاُمٌ القنوات إليى.
 .2اضػط .

العربيٌ

 .3اذتر [إعداد] > [البخث عن قنوات] > [إعادة تثبيت
القنوات]َ ثم اضػط .OK
زوف يطلب منك تخديد الدولٌ التً تم تثبيت جواز التلؾزيون بوا .قم بأذذ
ثم [إلػاء] للذروج.
مّخظات عن اإلعدادات الخاليٌ واضػط
 .4إذا كان إعداد الدولٌ بجواز التلؾزيون مذتلف عن ذلك الموجود
بجواز التلؾزيون الذي تريد نزر قاُمٌ القنوات الذاشٌ بىَ أعد تثبيت
التلؾزيون واذتر إعداد الدولٌ ليطابق جواز التلؾزيون األول .انظر
إعداد التلفزيون > إعادة تثبيت التلفزيون (الشؾخٌ .)28
 .5قم بتوشيل وخدة تذزين  USBالتً تختوي علٍ قاُمٌ القنوات
بالتلؾزيون الذي تريد نزر قاُمٌ القنوات إليى.
 .6اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت] >
[نزر قاُمٌ القنوات] > [نزر إلٍ التلفزيون] ثم اضػط .OK
يتم نزر قاُمٌ القنوات إلٍ التلؾاز.
 .7قم بؾك وخدة تذزين .USB

لػٌ القاُمٌ
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيّت] >
[لػٌ القاُمٌ].
 .3اذتر لػٌ قاُمٌَ ثم اضػط .OK

إعدادات أذرى
عروض التلفزيون التوضيخيٌ

بدء عرض توضيخً لمعرؽٌ المزيد عن ذشاُص التلؾزيون.
مّخظٌ :العروض التوضيخيٌ ِ تدعموا قنوات .MHEG
 .0أثناء مساهدة التلؾزيونَ اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [مساهدة العروض التوضيخيٌ]َ ثم اضػط
.OK
 .3اذتر عرض ًا توضيخي ًاَ ثم اضػط .OK
للذروج.
 .4اضػط

تخديث البرنامح:
برامح التلفزيون

تخقق من إشدار البرنامح
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات البرنامح] > [معلومات البرنامح
الخالً]َ ثم اضػط .OK
يظور إشدار البرنامح الخالً.
تنبيى ِ :تقم بتثبيت إشدار للبرنامح أقل من اإلشدار الخالً المثبت
علٍ المنتح الذاص بك ِ .تتخمل سركٌ  Philipsأيٌ مزؤوليٌ أو
تكون مزؤولٌ عن المساكل الناجمٌ عن تثبيت إشدار أقل من البرنامح.
يمكنك تخديث البرنامح من ذّل واخدة من هذه الذيارات:
التخديث عبر وخدة ؽّش USB

التخديث عبر البث الرقمً

التخديث عبر اإلنترنت

للمزيد من المعلوماتَ أنظر الشؾخات التاليٌ.

التخديث بازتذدام USB
قبل القيام بوذا اإلجراءَ تأكد من أنك تملك ما يلً:
وقت إضاؽً إلنواء عمليٌ التخديث بسكل كامل.





وخدة تذزين  USBبوا ما ِ يقل عن  256ميجابايت من
مزاخٌ التذزينَ وأن يتم تويُتوا بتنزيق  FATأو َDOS
وأن يتم تعطيل ذيار الخمايٌ من الكتابٌ بوا.
الوشول إلٍ كمبيوتر بى منؾذ  USBو وشول لسبكٌ
اِنترنت.

مّخظٌ ِ :تزتذدم قرص شلب بتوشيل .USB
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [تخديث البرنامح]َ ثم اضػط .OK
يبدأ مزاعد التخديث.
 .3اتبع اإلرسادات التً تظور علٍ الساسٌ لبدء عمليٌ التخديث.
مّخظٌ :يوجوك مزاعد التخديث إلٍ موقع دعم سركٌ .Philips
يرجٍ الرجوع إلٍ إرسادات التثبيت علٍ موقع الويب إلكمال عمليٌ
التخديث.
التخديث عبر اإلنترنت
لتخديث برامح التلؾزيون بسكل مباسر من اإلنترنتَ قم بتوشيل
التلؾزيون بسبكٌ اإلنترنت عبر جواز راوتر بى اتشال عالً الزرعٌ.
 .0اضػط > [إعداد] > [تخديث البرنامح]َ ثم اضػط .OK
 .2اذتر [اإلنترنت] واضػط .OK
 .3اتبع اإلرسادات التً تظور علٍ الساسٌ لبدء عمليٌ التخديث.
بعد اكتمال عمليٌ التخديث؛ ينطؾئ التلؾزيون ثم يعمل ثانيٌ بسكل تلقاًُ.
انتظر ختٍ يتم تسػيل التلؾزيون مرة أذرى ِ .تزتذدم مؾتاح الطاقٌ
الموجود علٍ التلؾاز أو علٍ وخدة التخكم عن بعد.
مّخظٌ :إذا كان التلؾزيون متش ً
ّ باإلنترنت؛ يعرض التلؾزيون رزالٌ
عن توؽر برنامح جديد عند البدء.
التخديث عبر البث الرقمً
عند توؽر ذلكَ يمكن للتلؾزيون ازتقبال تخديثات البرامح من ذّل البث
الرقمً.
زوف تظور رزالٌ تطلب تخديث البرنامح .ونوشً بسدة بتخديث
البرنامح عند الطلب.
اتبع اإلرسادات علٍ الساسٌ.
مّخظٌ :إذا اذترت تخديث البرنامح ؽً وقت ِخقَ خدد >
[إعداد] > [إعدادات البرنامح] > [التخديثات المخليٌ].

التعليمات المرُيٌ علٍ الساسٌ

ما تختاج إليى
قبل القيام بتخديث مختوى [تعليمات] الموجودة علٍ الساسٌَ تأكد من
أن لديك ما يلً:
وخدة تذزين  USBبتنزيق  FATأو .DOS

جواز كمبيوتر مع وشول لإلنترنت.

أداة أرسيف تدعم تنزيق ( ZIPعلٍ زبيل المثالَ برنامح

 WinZipلنظام  Microsoft Windowsأو
برنامح  Stuffltلنظام .)Macintosh
مّخظٌ ِ :تزتذدم قرص شلب بتوشيل .USB
تخميل أخدث ملف
 .0أدذل جواز تذزين  USBؽً موشّ ل  USBبجواز الكمبيوتر
الذاص بك.
 .2قم بإنساء مجلد يزمٍ "" upgradesؽً المجلد األزازً
لوخدة تذزين .USB
 .3ؽً متشؾد الويبَ انتقل إلٍ
.www.philips.com/support
 .4علٍ موقع دعم  َ Philipsابخث عن المنتح الذاص بكَ وخدد
موقع ملف [تعليمات] الذاص بجواز التلؾزيون الذاص بك .و يكون
ملف التعليمات (بشيػٌ * )upg.مضػوط ًا ؽً أرسيف *.zip.
 .5إذا كانت نزذٌ ملف [تعليمات] أخدث من الملف ؽً التلؾزيون
الذاص بكَ انقر ؽوقى.
 .6قم بخؾظى علٍ جواز الكمبيوتر الذاص بك.
 .7بازتذدام أداة أرسيفَ قم بازتذراج ملف * upg.من ملف
*.zip.
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 .8قم بخؾظ ملف * upg.بمجلد ‘’ upgradesؽً وخدة تذزين
.USB
 .9اؽشل وخدة تذزين  USBمن الكمبيوتر.
تخديث [تعليمات]



ِ تقم بإيقاف تسػيل التلؾزيون أو إزالٌ وخدة تذزين USB

أثناء التخديث.
إذا انقطع التيار الكورباًُ أثناء التخديثَ ؽّ تؾشل جواز
تذزين  USBعن التليؾزيون .زيواشل التليؾزيون التخديث
بمجرد عودة التيار الكورباًُ.
إذا خدث ذطأ أثناء التخديثَ قم بإعادة المخاولٌ ؽً هذا
اإلجراء .إذا خدث الذطأ ثاني ًٌَ ؽاتشل بذدمٌ عمّء
.Philips




 .0قم بتسػيل التلؾزيون.
 .2اؽشل كاؽٌ أجوزة  USBاألذرى من التلؾزيون.
 .3قم بتوشيل وخدة تذزين  USBالتً تختوي علٍ ملف التعليمات
* upg.بموشل  USBبالتلؾزيون.
 .4اضػط .
 .5اذتر [إعداد] > [إعدادات البرنامح] > [التخديثات
المخليٌ].
تظور ساسٌ التخديث.
 .6اذتر ملف '* upg'.واضػط .OK
تظور رزالٌ توضد خالٌ عمليٌ التخديث.
 .7اتبع اإلرسادات التً تظور علٍ الساسٌ إلكمال التخديث و أعد
تسػيل التلؾزيون.

إعادة تثبيت التلفزيون
تؤدي إعادة تثبيت التلؾزيون إلٍ إعادة ضبط كل إعدادات الشوت
والشورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلؾزيونيٌ.
 .0اضػط .
 .2اذتر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعادة تثبيت
التلفزيون]َ ثم اضػط .OK
 .3اتبع اإلرسادات المرُيٌ.
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العربيٌ

 5توشيل التلفزيون



ِ تزتذدم كابل  HDMIأطول من  5أمتار 06٫4/قدمًا.

الكابّت

Y Pb Pr

جودة الكابل

ويزار للشوت.

نظرة عامٌ
قبل توشيل األجوزة بالتلؾزيون؛ تأكد من الموشّ ّت المتوؽرة ؽً
الجواز .قم بتوشيل الجواز بالتلؾزيون بأعلٍ التوشيّت المتوؽرة جودة.
ؽالكابّت الجيدة تضمن النقل الجيد للشوت والشورة.
إن التوشيات الموضخٌ ؽً هذا الدليل هً للتوشيٌ وخزب .ويمكن
إتباع خلول أذرى.
نشيخٌ :إذا كان الجواز يختوي علٍ موشّت مركبٌ أو RCA؛
ؽازتذدم موايئ تثبيت  SCARTلتوشيل الجواز بموشل
 SCARTؽً التلؾزيون.

توشيل HDMI

توشيلٌ  HDMIتتمتع بأؽضل جودة ؽً الشوت والشورة.
يختوي كابل  HDMIعلٍ إسارات الشوت والؾيديو .ولذا؛

ازتذدم  HDMIمع إسارات التلؾزيون عاليٌ التخديد HD
ولتمكين .EasyLink
موشّ ل قناة عودة شوت  )ARC( HDMIيزمد لك

بإذراج شوت التلؾزيون إلٍ جواز متواؽق مع HDMI
.ARC

ازتذدم وشلٌ (Pb Pr

تزتطيع Pb Pr
.HD

 )Yؽيديو مكوّ ن مع وشلٌ شوت يمين

 Yالتعامل مع إسارات التلؾزيون عاليٌ التخديد

قم بمطابقٌ ألوان موشّ ل Pb Pr

 Yمع قوابس الكابل.









SCART

يختوي كابل  SCARTعلٍ إسارات الشوت والؾيديو.
تزتطيع موشّت  SCARTالتعامل مع إسارات ؽيديو RGB
ولكنوا ِ تزتطيع التعامل مع إسارات التلؾزيون عاليٌ التخديد (.)HD

توشيل VGA

قم بازتذدام هذا الموشّ ل لعرض مختوى أجوزة الكمبيوتر علٍ ساسٌ
التلؾزيون.
للؾيديو والشوتَ ازتذدم موشّ ّت  VGAو .AUDIO IN

األجوزة
نظرة عامٌ

يمكن توشيل األجوزة الذاشٌ بك بالتلؾزيون بازتذدام أي من الذيارات التاليٌ .بعد التوشيلَ اضػط

> [إضافٌ أجوزتك].

ع

29

مسػّل أقراص  Blu-rayأو DVD

يمكن توشيل مسػّل القرص بكابل  HDMIمع التلؾزيون.

يمكن توشيل مسػّل األقراص بازتذدام كابل مكوّ ن (Pb Pr
ُزتقبل التلفزيون
م ِ

 )Yو كابل شوت يمين/يزار مع التلؾزيون.

ُزتقبل القمر الشناعً أو مزتقبل التلؾزيون الرقمً بكابل هواًُ مع التلؾزيون( .موشّ ل  SATمتوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب).
يمكن توشيل م ِ
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يمكن توشيل مزتقبل القمر الشناعً أو مزتقبل التلؾزيون الرقمً بالتلؾزيون بازتذدام كابل .HDMI

العربيٌ

يمكن توشيل مزتقبل القمر الشناعً أو مزتقبل التلؾزيون الرقمً بالتلؾزيون بازتذدام كابل .SCART

يمكن توشيل مزتقبل القمر الشناعً أو مزتقبل التلؾزيون الرقمً بازتذدام كابل مكوّ ن (Pb Pr

 )Yو كابل شوت يمين/يزار مع التلؾزيون.
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المُزجّل
قم بتوشيل المزجّ ل بالتلؾزيون بازتذدام كابل هواًُ( .موشّ ل  SATمتوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب).

قم بتوشيل المزجّ ل بالتلؾزيون بازتذدام كابل .SCART

قم بتوشيل المزجّ ل بازتذدام كابل مكوّ ن (Pb Pr

 )Yو كابل شوت يمين/يزار بالتلؾزيون.

وخدة األلعاب

إن أكثر التوشيّت العمليٌ لتوشيل وخدة األلعاب هو ؽً جانب
التلؾزيون .وبالرغم من ذلكَ يمكنك أيض ًا ازتذدام الموشّ ّت ؽً
الجانب الذلؾً للتلؾزيون.

للخشول علٍ أؽضل تجربٌ لأللعابَ اضبط التلؾزيون علٍ وضع
األلعاب.
 .0اضػط . ADJUST
 .2اذتر [شورة ذكيٌ] > [ألعاب]َ ثم اضػط .OK
.
 .3للذروجَ اضػط

يمكن توشيل وخدة األلعاب بالتلؾزيون بازتذدام كابل .HDMI

يمكن توشيل وخدة األلعاب بالتلؾزيون بازتذدام كابل مكوّ ن (Pb Pr

 )Yو كابل شوت يمين/يزار.

نظام المزرح المنزلً
يمكن توشيل نظام المزرح المنزلً بالتلؾزيون بازتذدام كابل  HDMIوكابل شوت مخوري أو بشري( .مذرج الشوت البشري متوؽر ؽً طرازات معينٌ
وخزب).

ع
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يمكن توشيل نظام المزرح المنزلً بالتلؾزيون بازتذدام كابل .SCART

العربيٌ

يمكن توشيل نظام المزرح المنزلً بالتلؾزيون بازتذدام كابل مكوّ ن (Pb Pr

 )Yو كابل شوت يمين/يزار.

كاميرا رقميٌ
يمكن توشيل الكاميرا الرقميٌ بالتلؾزيون بازتذدام كابل .USB
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كاميرا فيديو رقميٌ
يمكن توشيل الكاميرا الرقميٌ بالتلؾزيون بازتذدام كابل .HDMI

يمكن توشيل كاميرا الؾيديو الرقميٌ بازتذدام كابل مكوّن (Pb Pr

 )Yو كابل شوت يمين/يزار بالتلؾزيون.

توشيل أجوزة أكثر
قرص شلب ذارجً
يمكن توشيل القرص الشلب الذارجً بالتلؾزيون بازتذدام كابل .USB

الكمبيوتر
يمكن توشيل الكمبيوتر بالتلؾزيون بازتذدام كابل .HDMI

يمكن توشيل الكمبيوتر بالتلؾزيون بازتذدام كابل .DVI-HDMI

يمكن توشيل الكمبيوتر بالتلؾزيون بازتذدام كابل  VGAوكابل شوت.

أجوزة الكمبيوتر واإلنترنت
اإلمكانيات

مزايا السبكٌ
إذا قمت بتوشيل جواز التلؾزيون بسبكٌ كمبيوتر بوا أجوزة تذزين مثل
أجوزة الكمبيوترَ يمكنك تسػيل الشور والموزيقٍ وأؽّم الؾيديو
الموجودة علٍ األجوزة الذاشٌ بك .انظر ازتذدام التلفزيون >
ازتعراض الكمبيوتر عبر ( DLNAالشؾخٌ .)02
إذا قمت بتوشيل جواز التلؾزيون بسبكٌ كمبيوتر بوا إمكانيٌ الوشول
إلٍ اإلنترنتَ ؽيمكنك الوشول إلٍ مختوى ذدمٌ  .Net TVللمزيد
من المعلومات خول ذدمٌ  َNet TVانظر ازتذدام التلفزيون >
ازتعراض ( Net TVالشؾخٌ .)04
مّخظٌ :إذا لم يعد الجواز إلٍ طبيعتى ؽً وضع  DLNAبزبب
اضطرابات كورباُيٌ ذارجيٌ (علٍ زبيل المثال تؾريؼ كوروزتاتيكً)؛
ؽيجب تدذل المزتذدم.

ما تختاج إليى

تخذير :يتوافق هذا التلفزيون مع توجيى  EMCفقط عند
ازتذدام كابل إثرنت معزول .Cat5
لتوشيل التلؾزيون الذاص بك مع أجوزة الكمبيوتر واإلنترنتَ أو
كليوماَ ؽزتختاج إلٍ:
كابل إيثرنت أقشر من  3أمتار.
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سبكٌ كمبيوتر بوا:

أ) راوتر بى ميزة Universal Plug and Play
( )UPnPو

ب) جواز كمبيوتر بى أخد أنظمٌ التسػيل التاليٌ:

 َMicrosoft Windows XPأو Microsoft
 َWindows Vistaأو  َMac OSXأو
.Linux
لتوشيل جواز التلؾزيون بأجوزة الكمبيوترَ ؽزتختاج أيض ًا إلٍ

برنامح ذادم الوزاُط والذي قد تم ضبطى لمساركٌ الملؾات مع
جواز التلؾزيون .انظر ازتذدام التلفزيون > ازتعراض
الكمبيوتر عبر ( DLNAالشؾخٌ .)02
لتوشيل التلؾزيون الذاص بك علٍ اإلنترنتَ ؽزتختاج أيض ًا

إلٍ اتشال عالً الزرعٌ بسبكٌ اإلنترنت.
مّخظٌ :ميزة السبكٌ  DLNA1.5هذه تدعم أنظمٌ تسػيل
الكمبيوتر التاليٌ Microsoft Windows XP :أو َVista
أو  Intel Mac OSXأو .Linux

اِتشال
يمكنك توشيل هذا التلؾزيون بالسبكٌ المنزليٌ الذاشٌ بك من ذّل
اتشال زلكً أو ِزلكً.


العربيٌ



إلنساء اتشال ِزلكًَ انظر توشيل التلفاز > أجوزة
الكمبيوتر واإلنترنت > اتشال ِزلكً (الشفخٌ .)35
إلنساء اتشال زلكًَ اقرأ التعليمات التاليٌ.

اِتشال الزلكً
 .0سػّل الراوتر وسػّل إعداد.DHCP
 .2قم بتوشيل جواز الراوتر بالتلؾاز بازتذدام كابل إيثرنت.
 .3اضػط َ اذتر [إعداد] > [اِتشال بالسبكٌ]َ ثم اضػط
.OK
 .4اتبع اإلرسادات الظاهرة علٍ الساسٌ لتثبيت السبكٌ.
 .5انتظر إلٍ أن يعثر التلؾزيون علٍ اتشال السبكٌ.
 .6إذا طلب منكَ قم بالمواؽقٌ علٍ اتؾاقيٌ ترذيص المزتذدم النواًُ.

اِتشال الّزلكً
هذا التلؾزيون جاهز لّتشال الّزلكً  .Wi-Fiيمكنك توشيل جواز
التلؾزيون إلٍ السبكٌ المنزليٌ الذاشٌ بك ِزلكي ًا .يمكنك التمتع بمختوى
الويب عبر ذدمات  َNet TVومساركٌ المختوى بين األجوزة
الذاشٌ بك والمتشلٌ علٍ السبكٌ المنزليٌ الذاشٌ بك بازتذدام Wi-
 Fi MediaConnectأو  َDLNAبزوولٌ وبدون أيٌ
متاعب.
مّخظٌ:
إن السبكٌ الّزلكيٌ تعمل ؽً نؾس نطاق التردد GHz2.4

مثل األجوزة المنزليٌ الساُعٌَ مثل هواتف  َDECTوأؽران
الميكروويف أو أجوزة  َBluetoothوالتً قد تزبب تداذل
مع سبكات  .Wi-Fiأبعد هذه األجوزة عن التلؾاز مع موايئ
 USBالذاص بالسبكٌ الّزلكيٌ.





يجب إغّق أي أجوزة للسبكٌ ِ يتم ازتذداموا ؽً السبكٌ
المنزليٌ ألن ذلك يرؽع من خجم البيانات المنقولٌ علٍ السبكٌ.
تعتمد جودة اِزتقبال علٍ موقع الراوتر الّزلكًَ وأيض ًا علٍ
جودة الذدمات التً يوؽرها مزود ذدمٌ اإلنترنت.
عند تسػيل ملؾات الؾيديو عبر السبكٌ الّزلكيٌ المنزليٌ التً
تزتذدمواَ يوشّ ٍ بازتذدام راوتر .IEEE 802.11 N
قد تذتلف زرعٌ اِتشال خزب ظروف التسػيل للسبكٌ
الّزلكيٌ المنزليٌ الذاشٌ بك.

بدء عمليٌ إعداد اِتشال الّزلكً
 .0سػّل جواز الراوتر الذاص بالسبكٌ الّزلكيٌ.
 .2اضػط من علٍ وخدة التخكم عن بعد الذاشٌ بالتلؾاز.
 .3اذتر [إعداد] > [اِتشال بالسبكٌ] واضػط .OK
 .4اتبع اإلرسادات الظاهرة علٍ الساسٌ.
ميزة WPS - Wi-Fi Protected Setup
إذا كان جواز الراوتر الذاص بك يدعم نظام Wi-Fi ( WPS
 َ)Protected Setupاضػط علٍ زر  WPSعلٍ جواز
الراوتر .عد إلٍ التلؾزيون ؽً دقيقتينَ اذتر [ ]WPSواضػط
 .OKيتشل التلؾزيون بالسبكٌ الذاشٌ بك .يزتػرق ذلك خوالً
دقيقتين .أكمل عمليٌ التخديث.
معظم أجوزة الراوتر الّزلكيٌ الجديدة لديوا نظام  WPSوتخمل
سعار  .WPSنظام  WPSيزتذدم نظام التسؾير  WPAوِ
يمكن ازتذدامى مع األجوزة الموجودة علٍ السبكٌ التً تزتذدم نظام
تسؾير  .WEPإذا كنت ِ تزال بخاجٌ إلٍ ازتذدام أجوزة تعمل
بنظام  WEPؽً السبكٌ الذاشٌ بكَ قم بالتثبيت مع وجود [مزد]
> [مذشص].
بخث عن أجوزة الراوتر
إذا كان لديك عدة أجوزة راوتر ؽً السبكٌ الذاشٌ بكَ يمكنك تخديد
السبكٌ التً تختاج إليوا .لتخديد جواز راوتر بسبكٌ مخددةَ اضػط
[مزد] ؽً الشؾخٌ األولٍ من عمليٌ التثبيت.
ترد أجوزة الراوتر التً بوا ميزة  WPSوتلك التً لوا أقوى إسارة
أو ً
ِ ؽً القاُمٌ التً تظور علٍ الساسٌ.

اذتر الراوتر الذي تختاجى .إذا كنت تتشل براوتر  َWPSاذتر
[ ]WPSمن علٍ التلؾاز.
إذا قمت بضبط رمز  PINؽً برنامح الراوتر الذاص بكَ

اذتر [ ]:WPS pincodeوأدذل الرمز.
إلدذال مؾتاح التسؾير يدوي ًاَ خدد [مذشص] وأدذل المؾتاح.

رمز PIN
لضبط اِتشال اآلمن برمز  َPINخدد رمز  PINواضػط .OK
اكتب رمز  PINالمكوّ ن من  8أرقام والذي يظور علٍ التلؾزيون
وأدذلى ؽً برنامح الراوتر من علٍ جواز الكمبيوتر الذاص بك .انظر
الدليل الذاص بجواز الراوتر لمعرؽٌ أين يتم إدذال رمز .PIN
مذشص
إلدذال مؾتاح التسؾير (مؾتاح الخمايٌ) يدوي ًاَ خدد [مذشص]
واضػط  .OKإذا كان لديك نظام تسؾير  WPAعلٍ جواز الراوتر
الذاص بكَ أدذل كلمٌ المرور بوخدة التخكم عن بعد.
للوشول إلٍ لوخٌ المؾاتيد المرُيٌ علٍ الساسٌَ خدد خقل إدذال
النصَ واضػط  .OKإذا كان لديك نظام التسؾير  َWEPؽزيزألك
التلؾزيون عن مؾتاح التسؾير  WEPباألرقام الزت عسريٌ.
يمكنك البخث عن هذا المؾتاح الزت عسري ؽً برنامح جواز الراوتر
علٍ جواز الكمبيوتر الذاص بك .اكتب المؾتاح األول ؽً قاُمٌ مؾاتيد
 WEPوأدذلى ؽً التلؾزيون بازتذدام وخدة التخكم عن بعد .ؽً خال
قبول مؾتاح األمانَ يتم توشيل التلؾزيون مع جواز الراوتر الّزلكً.
عند الطلبَ قم بالمواؽقٌ علٍ اتؾاقيٌ ترذيص المزتذدم النواًُ.
إذا كنت تزتذدم موايئ  USBالّزلكًَ خاؽظ عليى متش ً
ّ بموشّ ل
 USBعلٍ جواز التلؾزيون.

Wi-Fi MediaConnect

اإلمكانيات
مع ذدمٌ  َWi-Fi MediaConnectيمكنك عرض ساسٌ
الكمبيوتر علٍ ساسٌ التلؾزيون بسكل ِزلكً .بازتذدام قرص Wi-
 َFi MediaConnect CD-ROMيمكنك تخميل
البرنامح مجان ًا Wi-Fi MediaConnect .متاح ؽقط ألجوزة
.PC
*بالنزبٌ للطرازات التً يدمح بوا وخدة اتشال  َWi-Fiيتوؽر
القرص المضػوط مع التلؾاز.
ما تختاج إليى
ِزتذدام  َWi-Fi MediaConnectزتختاج إلٍ ما يلً:
توشيل التلؾزيون الذاص بك بالسبكٌ المنزليٌ

راوتر ِزلكً

موايئ  USBالّزلكً (بالنزبٌ ألجوزة التلؾزيون التً ِ

يندمح بوا وخدة اتشال .)Wi-Fi
لمعرؽٌ مدى توؽر موايئ  USBالّزلكًَ راجع تجار التجزٌُ
المخليين أو قم بالسراء من علٍ اِنترنت علٍ
.www.philips.com/tv
تثبيت Wi-Fi MediaConnect
 .0أدذل قرص  Wi-Fi MediaConnectؽً الكمبيوتر
الذاص بك.
 .2يقوم جواز الكمبيوتر الذاص بك بؾتد متشؾد الويب ويؾتد شؾخٌ
تخميل Wi-Fi MediaConnect -
 .www.philips.com/wifimediaconnectعلٍ
موقع الويبَ يمكنك التخقق من متطلبات النظام الضروريٌ.
 .3أدذل الرمز المكتوب علٍ غّف أزطوانٌ .CD-ROM
 .4أنقر زر '' Download nowلتخميل برنامح Wi-Fi
 MediaConnectالمجانً.
 .5بعد التخميلَ قم بتسػيل الملف ' Wi-Fi
' .MediaConnect_setup.exeاتبع اإلرسادات
الظاهرة علٍ الكمبيوتر الذاص بك.
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ازم السبكٌ للتلفاز الذاص بك
إذا كان لديك أكثر من تلؾزيون واخد ؽً السبكٌ المنزليٌ الذاشٌ بكَ
يمكنك إعادة تزميٌ هذا التلؾزيون .إلعادة تزميٌ هذا التلؾاز ؽً السبكٌَ
اضػط > [إعداد] > [إعدادات السبكٌ] واذتر ازم السبكٌ
للتلؾاز.
إلدذال اِزمَ اضػط  OKلؾتد لوخٌ المؾاتيد الظاهرة علٍ الساسٌ
أو ازتذدام لوخٌ المؾاتيد بوخدة التخكم عن بعد.
بدء العرض
لبدء عرض ساسٌ الكمبيوتر علٍ التلؾزيونَ انقر علٍ الرمز الشػير
الذي يسبى التلؾزيون والموجودة ؽً سريط الموام ؽً الجزء الزؾلً
األيمن من ساسٌ الكمبيوتر .تظور ساسٌ الكمبيوتر الذاص بك علٍ
ساسٌ التلؾزيون.
إيقاف العرض
إيقاف العرضَ انقر علٍ رمز التلؾزيون مرة أذرى.
عرض ساسٌ الكمبيوتر :تعليمات المزاعدة
لقراءة ملف المزاعدة الذاص بـ َWi-Fi MediaConnect
أنقر بالزر األيمن علٍ أيقونٌ البرنامح ؽً شندوق التنبيوات للكمبيوتر و
اذتر ( Helpالمزاعدة).
التفاشيل
يمكنك عرض ؽيديو بدقٌ عاليٌ التخديد ( )HDأو بدقٌ قيازيٌ (َ)SD
خزب قدرة المعالجٌ للكمبيوتر الذاص بك.
قد ِ يمكن عرض بعض أقراص  DVDأو Blu-ray

التجاريٌ علٍ التلؾاز و ذلك بزبب خمايٌ المختوى الذارج منوا.
يعرض التلؾاز ملؾات الوزاُط للكمبيوتر بعد تأذير بزيط.

 Wi-Fi MediaConnectمتاح ؽقط ألجوزة .PC

عرض ساسٌ الكمبيوتر :متطلبات جواز الكمبيوتر
الخد األدنٍ من المواشؾات
 َWindows XPو  َVistaو Windows 7

(أنظمٌ  PCؽقط)







Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
ذاكرة  502 RAMميجابايت
 211ميجابايت مزاخٌ ذاليٌ علٍ القرص الشلب

Wi-Fi 802.11g
اتشال باإلنترنت

عرض ساسٌ الكمبيوتر :متطلبات جواز الكمبيوتر
المواشؾات الموشٍّ بوا
 َWindows XPو  َVistaو Windows 7

(أنظمٌ  PCؽقط)







Intel Pentium Core 2 Duo 2.1GHz
ذاكرة  0 RAMجيجابايت
 211ميجابايت مزاخٌ ذاليٌ علٍ القرص الشلب

Wi-Fi 802.11n
اتشال باإلنترنت

واجوٌ مستركٌ
اإلمكانيات

لمساهدة بعض البرامح التلؾزيونيٌ الرقميٌَ زتختاج إلٍ وخدة للوشول
المسروط (.)CAM
ذا تم إدذال كامٌ و تم دؽع مشاريف اِستراكَ زتتمكن من عرض
القناة .تذتلف التطبيقاتَ والوظاُفَ والمختوىَ و الرزاُل المرُيٌ علٍ
الساسٌ خزب ذدمٌ .CAM

ع
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ما تختاج إليى

تنبيى :لخمايٌ الكامٌ من الضررَ أدذل الكامٌ وؽق ًا لوذه التعليمات.
مّخظات:
هذا التلؾزيون يدعم أنظمٌ  CIو  .CI+تتيد  CI+لمقدمً

الذدمٌ تقديم برامح رقميٌ  HDممتازة بمزتوى مرتؾع للخمايٌ
من النزر.
راجع الوثاُق من مسػل الذدمٌ بسأن كيؾيٌ إدذال بطاقٌ ذكيٌ

ؽً ؽتخٌ الكامٌ.
 .0أطؾئ التلؾزيون.
 .2اتبع التوجيوات المطبوعٌ علٍ الكامٌ؛ وأدذل الكامٌ ؽً ؽتخٌ
الواجوٌ المستركٌ ( )CIعلٍ جانب التلؾزيون.
 .3اضػط الكامٌ للداذل بمقدار ما يمكنوا الدذول وانتظر تنسيط الكامٌ.
يزتػرق ذلك بضعٌ دقاُق.
لتجنب إلػاء تنسيط الذدمات الرقميٌَ ِ تقم بإزالٌ الكامٌ من الؾتخٌ
عندما تكون قيد اِزتذدام.

مساهدة ذدمات الكامٌ

 .0بعد إدذال الكامٌ وتنسيطوا؛ اضػط
.
OPTIONS
 .2اذتر [واجوٌ توشيل مستركٌ]َ ثم اضػط .OK
 .3اذتر مزود  CAMو اضػط .OK

العربيٌ

 6خل المساكل
اِتشال بسركٌ Philips
تخذير ِ :تخاول إشّح التلفزيون بنفزك .فقد يتزبب ذلك فً
إشابٌ ذطيرة أو تلفًا ِ يمكن إشّخى فً التلفزيون أو إبطال
الضمان.
إذا لم تتمكن من خل مسكلتكَ ؽارجع إلٍ األزُلٌ المتداولٌ لوذا
التلؾزيون ( )FAQsعلٍ
.www.philips.com/support
يمكنك أيض ًا اِتشال بذدمٌ عمّء  Philipsؽً بلدك للخشول علٍ
الدعم .يمكنك العثور علٍ أرقام اِتشال ؽً النسرة المرؽقٌ مع
التلؾزيون.
اكتب طراز التلؾزيون والرقم المزلزل قبل اِتشال بسركٌ
 .Philipsتمت طباعٌ هذه األرقام علٍ الجانب الذلؾً من التلؾزيون
وعلٍ العبوة.

مزاُل عامٌ ذاشٌ بالتليفزيون
التلفزيون ِ يعمل:
اؽشل كابل الكورباء عن مأذذ الكورباء .انتظر لمدة دقيقٌ ثم

أعد توشيلى.
تأكد من أن كابل الكورباء متشل بإخكام.

تأكد من أن مفتاح الطاقٌ ؽً أزؾل أو ظور التلؾزيون ؽً

وضع التسػيل.
التلفزيون ِ يزتجيب لوخدة التخكم عن بعد أو لألزرار
الجانبيٌ عند تسػيلى
يزتػرق بدء التلؾزيون بعض الوقت .ذّل هذا الوقت؛ لن يزتجيب
التلؾزيون إلٍ وخدة التخكم أو لعناشر التخكم األماميٌ .وهذا تشرف
عادي.
ضوء اِزتعداد فً التلفزيون يومض باألخمر:
اؽشل كابل الكورباء عن مقبس الكورباء .انتظر ختٍ يبرد التلؾزيون قبل
إعادة توشيل كابل الكورباء .إذا عاد خدوث الوميضَ ؽاتشل بذدمٌ
عمّء .Philips
لقد نزيت الرمز إللػاء قفل ميزة قفل األطفال.
أدذل "."8888
قاُمٌ التلفزيون بلػٌ غير شخيخٌ:
قم بتػيير قاُمٌ التلؾزيون إلٍ لػتك المؾضلٌ.
للخشول علٍ المزيد من المعلوماتَ انظر إعداد التلفزيون الذاص
بك > لػٌ القاُمٌ (الشؾخٌ .)27
عند تسػيل التلفزيون أو إيقاف تسػيلى أو تخويلى إلٍ وضع
اِزتعدادَ زتزمع شوت شرير من هيكل التلفزيون:
ِ يلزم اتذاذ أي إجراء .شوت الشرير هو شوت تمدد وانكماش عادي
للتلؾزيون عندما يبرد أو يتم إخماؤه .وِ يؤثر ذلك علٍ األداء.
عندما يكون التلفزيون فً وضع اِزتعداد؛ تظور ساسٌ
السعارَ ثم يعود إلٍ وضع اِزتعداد:
وهذا تشرف عادي .عندما يتم ؽشل التلؾزيون وإعادة توشيلى إلٍ
مشدر الطاقٌَ يتم عرض ساسٌ بدء التسػيل عند عمليٌ بدء التسػيل
التاليٌ.
لتسػيل التلؾزيون من وضع اِزتعدادَ اضػط من علٍ جواز التخكم
أو اضػط أي زر من الجزء األمامً للتلؾزيون.

قناة التلفزيون
ِ تظور القنوات التً تم تثبيتوا مزبقًا فً قاُمٌ القنوات:
تأكد من اذتيار قاُمٌ القنوات الشخيخٌ.
لم يتم العثور علٍ أي قنوات رقميٌ أثناء التثبيت:
تأكد من دعم التلؾزيون لذدمات  DVB-Tأو  DVB-Cأو

 DVB-Sؽً بلدك.
تأكد من أن الوواًُ متشل بسكل شخيد وأنى تم تخديد السبكٌ

الشخيخٌ.

الشورة
التلفزيون قيد التسػيلَ لكن ليس هناك أي شورة أو الشورة
مسوهٌ:
تأكد من شخٌ توشيل الوواًُ بالتلؾزيون.

تأكد من اذتيار الجواز الشخيد ليكون مشدر العرض.

تأكد أن الجواز أو المشدر الذارجً شخيد التوشيل.

هناك شوت لكن ليس هناك شورة:
تأكد من شخٌ ضبط إعدادات الشورة.
هناك ازتقبال تلفزيون زيئ من وشلٌ الوواًُ:
تأكد من شخٌ توشيل الوواًُ بالتلؾزيون.

يمكن أن تؤثر الزماعات العاليٌ وأجوزة الشوت غير المتشلٌ

باألرضًَ ومشابيد النيون والمبانً العاليٌ واألسياء الكبرى
األذرى علٍ جودة اِزتقبال .إن أمكنَ خاول تخزين جودة
اِزتقبال بتػيير اتجاه الوواًُ أو بتخريك األجوزة بعيدًا عن
التلؾزيون.
إذا كان اِزتقبال زي ًُا علٍ قناة واخدة ؽقط؛ ؽقم بالضبط الدقيق

لوذه القناة.
هناك جودة شورة زيٌُ من األجوزة المتشلٌ:
تأكد من توشيل األجوزة بسكل شخيد.

تأكد من شخٌ ضبط إعدادات الشورة.

لم يخفظ التلفزيون إعدادات الشورة:
تأكد من ضبط موقع التلؾزيون علٍ إعداد المنزل .يمكنك تػيير وخؾظ
اإلعدادات ؽً هذا الوضع.
ِ تنازب الشورة الساسٌ؛ فوً كبيرة جدًا أو شػيرة ج ًدا:
جرّ ب ازتذدام تنزيق شورة مذتلف.
وضع الشورة غير شخيد:
قد ِ تتُّم إسارات الشورة الشادرة من بعض األجوزة مع الساسٌ
بسكل شخيد .اؽخص ذرج إسارة الجواز.
شورة مخطات البث مسفرة:
قد تختاج ِزتذدام وخدة للوشول المسروط (كامٌ) لرؤيٌ المختوى.
راجع مع مسػل الذدمٌ.
يظور فً التلفزيون إعّن "" e-stickerيعرض معلومات
عن التلفزيون:
التلؾزيون ؽً وضع [المتجر] .للتذلص من هذا اإلعّنَ اضبط
التلؾزيون علٍ وضع [المنزل]َ ثم أعد تسػيل التلؾزيون .وضع
التلفزيون > المكان (الشؾخٌ .)7
ساسٌ الكمبيوتر علٍ التلفزيون غير مزتقرة:
تأكد من أن الكمبيوتر يزتذدم دقٌ الساسٌ و معدل التخديث

المدعومين .انظر مواشفات المنتح > دقٌ العرض
(الشؾخٌ .)39
اضبط تنزيق شورة التلؾزيون علٍ [بّ مقياس].
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الشوت
توجد شورة ولكن جودة الشوت زيٌُ:
إذا لم يكتسف التلؾزيون أي إسارة شوتيٌ؛ ؽزيقوم التلؾزيون بإيقاف
ذرج الشوت  -وِ يسير ذلك إلٍ عطل.
تأكد من شخٌ توشيل كل الكابّت.

تأكد من أنى لم يتم إزكات الشوت أو ضبط مزتوى الشوت

علٍ شؾر.
تأكد من اذتيار إعداد زماعات التلؾزيون .اضػط

 َ ADJUSTاذتر [مكبرات الشوت]َ ثم اذتر .TV
تأكد أن مذرج شوت التلؾزيون متشّ ل بإدذال الشوت ؽً

جواز المزرح المنزلً الذي يدعم  HDMI-CECأو
المتواؽق مع  .EasyLinkيجب زماع الشوت من مكبرات
الشوت الذاشٌ بنظام المزرح المنزلً.
توجد شورة ولكن جودة الشوت زيٌُ:
تأكد من شخٌ ضبط إعدادات الشوت.
توجد شورة ولكن الشوت يأتً من زماعٌ واخدة فقط:
تأكد أن موازنٌ الشوت مضبوطٌ ؽً المنتشف.

توشيل HDMI
هناك مساكل فً أجوزة :HDMI
ِخظ أن دعم ( HDCPخمايٌ مختوى رقمً ذي عرض

نطاق عال) يمكن أن يؤذر الوقت المزتػرق للتلؾزيون لعرض
المختويات من جواز .HDMI
إذا لم يتعرف التلؾزيون علٍ جواز  HDMIولم يتم عرض أي

شورةَ قم بتػيير المشدر من جواز إلٍ آذر ثم أرجعى.
ؽً خال خدوث تسويش شوتً متقطعَ تأكد من شخٌ إعدادات

اإلذراج من جواز .HDMI
ؽً خالٌ ازتذدام مخول  HDMIإلٍ  DVIأو كابل

 HDMIإلٍ  َDVIتأكد من توشيل كابل شوت إضاؽً
بمقبس الشوت يمين/يزار أو دذل الشوت AUDIO IN
(قابس شػير ؽقط).
ِ يمكنك ازتذدام وظاُف :EasyLink
تأكد أن أجوزة  HDMIمتواؽقٌ مع  .HDMI-CECلن تعمل
وظاُف  EasyLinkإِ مع األجوزة المتواؽقٌ مع HDMI-
.CEC
فً خالٌ توشيل جواز شوت متوافق مع HDMI-CEC
بالتلفزيون والتلفزيون ِ يعرض أي رمز لإلزكات أو
للشوت عند إزكات الشوت أو رفعى أو ذفضى.
يعد هذا التشرف عادي ًا ؽً خالٌ توشيل جواز شوت HDMI-
.CEC

توشيل USB
لن يتم عرض مختويات جواز :USB
تأكد من إعداد جواز تذزين  USBعلٍ التواؽق مع

 َStorage Classكما هو موضد ؽً وثاُق جواز
التذزين.
تأكد أن جواز تذزين  USBمتواؽق مع التلؾزيون.

تأكد من أن التلؾزيون يدعم تنزيقات ملؾات الشور والشوت.
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ِ تعمل ملفات الشور والشوت أو ِ يتم عرضوا بزّزٌ:
قد يخد أداء النقل لجواز تذزين  USBمن معدّل نقل البيانات إلٍ
التلؾزيونَ مما يؤدي إلٍ التسػيل بسكل رديء.

السبكٌ
ِ تعمل ذدمٌ Net TV
إذا تم ضبط اِتشال بجواز الراوتر بسكل شخيدَ ؽتخقق من اتشال
الراوتر باإلنترنت.
تشفد  PCأو  Net TVبطئ
راجع دليل مزتذدم جواز الراوتر الذاص بك للخشول علٍ معلومات
بسأن معدّل النقل وغيرها من العوامل المتعلقٌ بجودة اإلسارة.
زتختاج إلٍ اتشال إنترنت عالً الزرعٌ لجواز الراوتر الذاص بك.
السبكٌ الّزلكيٌ مسوسٌ أو لم يتم العثور عليوا.
تأكد من أنى ِ يتم التسويش علٍ السبكٌ الّزلكيٌ بوازطٌ

أؽران الميكروويف أو هواتف  َDECTأو غيرها من
األجوزة الّزلكيٌ المجاورة .Wi-Fi
إذا كانت السبكٌ الّزلكيٌ ِ تعملَ خاول ازتذدام اتشال سبكٌ

زلكً.
بالنزبٌ ِتشال  َDLNAانقر ؽوق كيف تػير المساركٌ

إعدادات جدار الخمايٌ ؽً ناؽذة Media
( Sharingمساركٌ الوزاُط) لرؤيٌ ملف تعليمات
المزاعدة.
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 7مواشفات المنتح

قيم دقٌ العرض

الطاقٌ واِزتقبال
الكورباء
قدرة الكورباء :تيار متردد  241 – 221ؽولت ~َ 61/51

هرتز
الكورباء أثناء وضع اِزتعداد 1.05< :وات

درجٌ الخرارة المخيطٌ :من  5إلٍ  41درجٌ مُويٌ

لمعرؽٌ ازتوّك الطاقٌ؛ انظر مواشؾات المنتح ؽً

.www.philips.com/support
اِزتقبال
دذل الوواًُ 75 :أوم مزدوج المخور ()IEC75

نظام التلؾزيونَDVB COFDM 2K/8 K :

تسػيل الؾيديوSECAM َPAL َNTSC :

التلؾزيون الرقمً َMPEG-4 :و ( DVB-Tأرضً)َ و

* َDVB-T2و ( DVB-Cكابل)َ و *DVB-S/S2
(قمر شناعً).
موجات الموالفَS-Channel َUHF َVHF :


Hyperband

*متوؽر ؽً طرازات معينٌ وخزب.

الشورة  /الساسٌ
نوع الساسٌ :إضاءة ذلؾيٌ  LEDللخواف

الخجم القطري:

 80زم  32 /بوشٌ 017زم  42 /بوشٌالنزبٌ الباعيٌ( 06:9 :ساسٌ عريضٌ)

دقٌ اللوخٌp0181x0921 :

إمكانيات تخزين الشورةPrecise HD, :


)Motion Rate (PMR





تنزيقات الكمبيوتر - HDMI
(الدقٌ  -معدل التخديث)
 61 - 481 × 641هرتز
 61 - 611 × 811هرتز
 61 - 768 × 0124هرتز
 61 - 0124 × 0281هرتز
 61 - 768 × 0361هرتز
 61 - 0211 × 0611هرتز
 61 - 0181 × 0921هرتز
تنزيقات الكمبيوتر - VGA
(الدقٌ  -معدل التخديث)
 61 - 481 × 641هرتز
 61 - 611 × 811هرتز
 61 - 768 × 0124هرتز
 61 - 0124 × 0281هرتز
 61 - 768 × 0361هرتز
 61 - 0211 × 0611هرتز
 61 - 0181 × 0921هرتز
تنزيقات الفيديو
(الدقٌ  -معدل التخديث)
 61 - i481هرتز
 61 - p481هرتز
 51 - i576هرتز
 51 - p576هرتز
 51 - p721هرتزَ  61هرتز
 51 - i0181هرتزَ  61هرتز
24 - p0181هرتزَ 25هرتزَ  31هرتزَ  51هرتزَ  61هرتز

الساسٌ والشوت

هرتز
الشورة  /الساسٌ

أخادي  /زتريو NICAM /

Pixel

 Perfectبمعدل 411

HD Natural Motion
( Ambilightضوء المكان):
Spectra 2
 :3Dالتلؾاز ثّثً األبعاد 3D TV

Ambilight

الوزاُط المتعددة
وشّت الوزاُط المتعددة المدعومٌ
( USBتمت تويُتى علٍ  FATأو  َDOSمتواؽقٌ مع ؽٌُ

 Mass Storage Classخد أقشٍ ازتوّك طاقٌ
 511مللً أمبير ؽقط)
بطاقٌ ( SDمتجر الؾيديو)


الشوت
طاقٌ الذرج ( 24 :)RMSوات

مجزم راُع

شوت واضد

تخزين جوير ديناميكً

ملفات الشوت/الفيديو المدعومٌ
يجب أِ تتجاوز أزماء ملؾات الوزاُط المتعددة  028خر ًؽا.



Ethernet LAN RJ-45

البرامح المدعومٌ لملقم الوزاُط المتوافقٌ مع DLNA
( Windows Media Playerلنظام

)Microsoft Windows
( Twonky Mediaلنظامً Microsoft

 Windowsو )Mac OS X
( Sony Vaio Media Serverلنظام

)Microsoft Windows






( TVersityلنظام Windows
Nero MediaHome
( DiXiMلنظام )Microsoft Windows XP
Macrovision Network Media Server
(لنظام )Microsoft Windows
( Fuppesلنظام )Linux
( uShareلنظام )Linux

ملفات الشور المدعومٌ
).jpg( JPEG





)Microsoft
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التوشيل
الجانب الذلفً
)RGB/CVBS( SCART :EXT 1

المكوّ ن والشوت َY Pb Pr :و Audio L/R

منؾذ الذدمٌSERV.U :

زماعات الرأس :قابس زتريو شػير  3٫5ملم

( SAT: F-pinالقمر الشناعً) .متوؽر ؽً طرازات معينٌ

وخزب.
الجانب الزفلً
السبكٌEthernet LAN RJ-45 :

 :DIGITAL AUDIO OUTبشري







HDMI 1 - 3
IN: DVI/VGA

( AUDIOقابس زتريو شػير 3٫5

ملم)
الوواًُ 75 :أوم مزدوج المخور
 :VGAدذل كمبيوتر

الواجوٌ المستركٌCI :
بطاقٌ ( SDمتاجر الؾيديو)
USB x 2
HDMI

مميزات HDMI
1( Audio Return Channel

3D


 HDMIؽقط)

األبعاد
مّخظٌ :قيم األبعاد واألوزان تقريبيٌ وخزب .التشميم و المواشؾات
عرضٌ للتػيير دون إذطار.
دليل إسارات أبعاد التلفزيون
يتم توضيد أبعاد التلؾزيون بازتذدام اإلسارات كما يلً:
( )  :تلؾزيون  80زم  32 /بوشٌ
{ } :تلؾزيون  017زم  42 /بوشٌ
ِخظ اإلسارة التً تتواؽق مع التلؾزيون الذاص بك .ثمَ انتقل للشؾخٌ
التاليٌ لعرض األبعاد.

الجانب
ازتذدم إسارة التلؾاز الذاشٌ بك لمعرؽٌ وزن التلؾزيون الذاص بك بدون خامل.

ازتذدم إسارة التلؾاز الذاشٌ بك لمعرؽٌ وزن التلؾزيون الذاص بك بالخامل.
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ازتذدم إسارة التلؾاز الذاشٌ بك لمعرؽٌ أبعاد التلؾزيون الذاص بك (بخامل و بدون خامل).

العربية

ازتذدم إسارة التلؾاز الذاشٌ بك لمعرؽٌ زمك التلؾزيون الذاص بك مع الخامل.

ازتذدم إسارة التلؾاز الذاشٌ بك لمعرؽٌ زمك التلؾزيون الذاص بك بدون الخامل.
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إشدار تعليمات المزاعدة
UMv 3139 137 04741- 20110412
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