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يرجى معرفة داللة رموز 
                   السالمة اآلتية

يشير رمز ”الصاعقة البرقية“ إلى احتمال تسبب المواد غير 
المعزولة الموجودة داخل الوحدة في حدوث صدمة كهربائية. 

لسالمة كل أفراد المنزل، يرجى عدم فتح غطاء المنتج.

يقوم رمز ”عالمة التعجب“ بلفت انتبا> المستخدم إلى 
الخصائص التي يجب قراءة التعليمات الخاصة بها في الدليل 
المرفق مع المنتج لمنع حدوث مشاكل في التشغيل والصيانة.

تحذير: للحد من خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة 
كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما 

يجب عدم وضع أواني ممتلئة بالسوائل كالمزهريات على هذا 
الجهاز.

تنبيه: لمنع التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل الشفرة 
العريضة للقابس بالفتحة العريضة، وأدخله بالكامل فيها.

الستخدام العمالء
أدخل أدنا> الرقم التسلسلي الموجود 

على الجزء الخلفي من الغالف الخارجي، واحتفظ بهذ>
المعلومات للرجوع إليها مستقبال.

رقم الطراز __________________________
الرقم التسلسلي _________________________

يؤهلك تسجيل المنتج الذي قمت بشرائه من شركة فليبس لالستفادة من المزايا القيمة الواردة أدنا>، فال تدع الفرصة تفوتك. استكمل بطاقة تسجيل المنتج ثم أعدها 
في الحال لتضمن الحصول على ما يلي:

*إيصال الشراء
تضمن لك إعادة بطاقة التسجيل المرفقة أن 

يتم تسجيل تاريخ شراؤك للمنتج في ملف 
وبذلك لن يتم مطالبتك بأية أوراق أخرى 

للحصول على خدمة الضمان

*بيان سالمة المنتج 
عند قيامك بتسجيل المنتج الذي قمت بشرائه، 

تتسلم بيانا من الجهة المصنعة مباشرة – وذلك 
في حالة استرجاع المنتج أو وجود أحد عيوب 

السالمة غير أن ذلك نادرًا ما يحدث.

*مزايا أخرى

يضمن لك تسجيل المنتج الذي اشتريته التمتع 
بجميع االمتيازات التي يحق لك الحصول عليها، 

بما في ذلك العروض الخاصة لتوفير النفقات.

تهانينا على شرائك لهذا المنتج،
ومرحبا بك في ”العائلة!“

عزيزي صاحب منتج فليبس:
نشكرك على ثقتك في شركة فليبس. لقد اخترت منتجًا من أفضل 

المنتجات المصنعة والمعبأة المتوفرة في عالم اليوم. ونعدك أننا سنبذل 
قصارى جهدنا لتسعد دائما بشرائك منتجنا لسنوات طويلة قادمة.

أعد بطاقة تسجيل المنتج الخاصة بك اليوم
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراء.

تنبيهفيليبس

خطر التعرض لصدمة آهربائية؛ ال تفتح

تنبيه
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تعليمات هامة للسالمة
اقرأ هذK التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز

اقرأ هذ> التعليمات بعناية.
احتفظ بهذ> التعليمات.

احرص على مراعاة جميع التحذيرات.
اتبع كافة التعليمات.

ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الميا>.
استخدم قطعة قماش جافة فقط في تنظيف الجهاز .

ال تسد أيًا من فتحات التهوية. 
احرص على تركيب الجهاز وفقا لتعليمات الجهة المصنعة.

تجنب تركيب الجهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة مثل األجسام المشعة أو 
المواقد أو غيرها من األجهزة (بما فيها مكبرات الصوت) التي تصدر حرارة.

ال تبطل وظيفة التوصيل المستقطب أو األرضي المستخدمة في القابس 
ألغراض السالمة. علمًا بأن القابس المستقطب يحتوى على شفرتين إحداهما 
أعرض من األخرى، في حين يحتوي قابس التوصيل األرضي على شفرتين 

وشعبة ثالثة تستخدم في التوصيل األرضي. وقد تم تزويد القابس بالشفرة 
العريضة أو الشعبة الثالثة حرصًا على سالمتك. وفي حال تعذر تركيب القابس 

المرفق في مأخذ التيار، استعن بفني متخصص لتغيير المأخذ غير المناسب.
احرص على حماية كبل الطاقة من السير عليه أو تآكله، خاصة عند القوابس 

ومآخذ التيار ونقطة خروجها من الجهاز.
ال تستخدم إال المرفقات/الملحقات الموصي بها من قبل الجهة المصنعة.

ال تضع الجهاز إال على المنضدة المتحركة أو الحامل أو الحامل 
الثالثي أو الرف أو المنضدة الثابتة الموصى بها من قبل الجهة 

المصنعة أو التي يتم بيعها مع الجهاز. وعند استخدام منضدة متحركة، 
يجب توخي الحذر عند تحريك المنضدة والجهاز معا لتجنب اإلصابة التي قد 

تنجم عن انقالبها. 
احرص على فصل الجهاز أثناء العواصف البرقية أو في حال عدم استخدامه 

لفترات طويلة.
يرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في كل ما يتعلق بعمليات اإلصالح 

والصيانة. كما ينبغي صيانة الجهاز عند تعرضه ألي شكل من أشكال التلف، 
مثل تلف كبل وحدة التغذية بالطاقة أو القابس أو انسكاب أحد السوائل أو سقوط 

جسم داخله أو عند تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله بشكل طبيعي أو 
في حال سقوطه.

األضرار التي تستدعي الصيانة - يجب االستعانة بفنيين مؤهلين إلصالح الجهاز عند:
تعرض كبل وحدة التغذية بالطاقة أو القابس للتلف؛  أ 

ب سقوط جسم أو انسكاب أحد السوائل داخله؛ 
ج تعرضه للمطر؛ 

توقف الجهاز عن العمل بشكل طبيعي أو ظهور تغيير ملحوظ في أدائه؛  د 
هـ سقوطه أو تلف أي من محتوياته.

الميل/االستقرار – يجب أن تتوافق جميع أجهزة التلفزيون مع معايير السالمة 
العالمية الموصى بها دوليًا فيما يتعلق بخصائص الميل واالستقرار الخاصة بتصميم 

الغالف الخارجي لها. 
• ال تقم بما يتعارض مع معايير التصميم هذ> بدفع الغالف الخارجي بقوة لألمام أو 

ألعلى، األمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى سقوط المنتج. 
• ال تعرض نفسك أو أطفالك أيضًا للخطر بوضع أي أجهزة/ألعاب كهربائية فوق 

الغالف الخارجي، ألن مثل هذ> األشياء ستسقط دون شك من أعلى الجهاز مما 
يتسبب في اإلضرار بالجهاز و/أو تعرض األشخاص اإلصابة.

التثبيت على الحائط أو في السقف – ال يجب تثبيت الجهاز على الحائط أو في 
السقف إال باستخدام الطريقة الموصى بها من قبل الجهة المصنعة فقط.

األسالك الكهربائية – يجب وضع الهوائي الخارجي بعيدًا عن األسالك الكهربائية.
تأريض الهوائي الخارجي - في حالة توصيل هوائي خارجي بجهاز االستقبال، تأكد 

من تأريض نظام الهوائي للحماية من تمور التيار (تغير مفاجئ في الفولتية) وشحنات 
الكهرباء االستاتيكية المجمعة.

دخول األجسام أو السوائل – يجب تالفي سقوط أي أجسام أو سوائل داخل الجهاز 
من خالل الفتحات الموجودة به.

تنبيه استخدام البطارية – لمنع حدوث تسرب من البطارية، األمر الذي قد ينجم عنه 
التعرض إلصابات جسدية، أو خسائر بالممتلكات أو تلف الوحدة، اتبع الخطوات 

التالية :
• قم بتركيب كافة البطاريات بطريقة صحيحة، مع مراعاة وضع قطبيها + و- كما 

هو موضح على الوحدة. 
• ال تخلط البطاريات (القديمة والجديدة أو الكربونية والقلوية، وما إلى ذلك). 

• أخرج البطاريات حال عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة.
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احتياطات سالمة إضافية

• تأكد من تثبيت حامل تلفزيون LCD بشكل سليم بالجهاز عن طريق إحكام ربط برغي الحامل في الجهاز. يؤدي عدم إحكام ربط برغي التثبيت إلى 
  جعل الجهاز غير �من.

• وفي حالة تثبيت تلفزيون LCD على الحائط، يتعين االستعانة بفني مؤهل للقيام بهذ> المهمة. إذ قد يؤدي التثبيت بشكل غير صحيح إلى جعل الجهاز 
  غير �من.

• يجب فصل القابس الرئيسي عند:
  —  تنظيف شاشة التلفزيون، واحرص أثناء ذلك على عدم استخدام أي مواد تنظيف كاشطة أبدا. 

  —  وجود عواصف برقية.
  —  عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة.

• ال تقم بنقل أو تحريك التلفزيون المزود بشاشة LCD أثناء تشغيله.
• تجنب لمس أو دفع أو حك سطح شاشة LCD بأي أجسام صلبة أو حادة.

• عند اتساخ سطح شاشة LCD، امسحه برفق بقطعة قماش قطنية ماصة أو أي مادة ناعمة أخرى مثل الشموا>. تجنب استخدام األسيتون أو التوليوين 
  أو الكحول لتنظيف سطح الشاشة.

فقد تتسبب هذ> الكيماويات في تعرض سطح الشاشة للتلف.
• عند التنظيف بالماء أو اللعاب امسح الشاشة بسرعة. ألن ترك مثل هذ> السوائل لبعض الوقت عليها يمكن أن يتسبب في حدوث تشو> للصور أو 

  بهتان األلوان. 
• يرجى توخي الحذر من حدوث تكاثف عند تغير درجة الحرارة. ألنه من الممكن أن يتسبب التكاثف في تلف الشاشة وأجزاء كهربائية أخرى. وبعد 

  أن يتالشى التكاثف، ستظهر بعض البقع على الشاشة. 

 LCD تحديد موضع تلفزيون
• ضع تلفزيون LCD على قاعدة أو حامل صلب وثابت. تأكد من أن قوة الحامل كافية لحمل وزن التلفزيون.

• احرص على ترك مسافة تقدر بـ ٦ بوصات على األقل من جميع الجهات حول الغالف الخارجي للتلفزيون لتوفير التهوية المناسبة.
• ال تضع التلفزيون بالقرب من أي أجسام مشعة أو مصادر حرارية. 

• احرص على عدم وضع التلفزيون في مكان قد يتعرض فيه للمطر أو الرطوبة المفرطة.

إجراء إعادة التدوير/التخلص من الجهاز بعد انتهاء عمر> االفتراضي
• ال تحتوي البطاريات المرفقة مع تلفزيون LCD على زئبق أو كادميوم النيكل، للحد من إلحاق األضرار بالبيئة. عند التخلص من البطاريات، قم 

  باستخدام وسائل إعادة التدوير المتاحة بمنطقتك، إذا أمكن.
• المواد المستخدمة في تلفزيون LCD يمكن إعادة تدويرها. ولتقليل حجم المخلفات بالبيئة، ابحث في منطقتك عن الشركات التي تحصل على أجهزة 

  التلفزيون المستخدمة لفك وتجميع المواد القابلة لالستخدام مرة ثانية، أو اتصل بالموزع لمعرفة اإلرشادات الخاصة بإعادة التدوير. 
• يرجى التخلص من العبوة الكرتونية ومواد التعبئة من خالل اإلدارة المعنية بالتخلص من المخلفات في منطقتك. 

تنبيه
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   كيفية التنقل في قائمة اإلعدادات.
مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة التلفزيون . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   تثبيت
   اختيار لغة القوائم

   تخزين قنوات التلفزيون
   التخزين اليدوي، رقم البرنامج، التوليف الدقيق، التخزين

   إعدادات القنوات، تحرير القنوات، تبديل القنوات،
   تحرير االسم، فرز القنوات

   إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع
   قائمة خصائص 

   قائمة الصورة
   قائمة الصوت.

التسجيل باستخدام المسجل. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   تسجيل برنامج تلفزيوني

قائمة الكمبيوتر الشخصي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   قائمة الصورة
   قائمة الصوت.
   قائمة خصائص

إرشادات استكشاف األعطال وإصالحها . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
مسرد المصطلحات. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
العناية والتنظيف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المواصفات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  

يرجى الرجوع إلى صفحة ٢٧ للتعرف على اإلرشادات 
الخاصة بالعناية بالشاشة

فيما يلي بعض الخصائص المميزة لتلفزيون LCD الجديد.
مقابس دخل الصوت/الصورة: تستخدم هذ> المقابس لتوصيل 

جهاز �خر بتلفزيونLCD على نحو سريع. 
التخزين التلقائي للقنوات (Auto Store): إعداد سهل 

وسريع للقنوات المتاحة.
وحدة التحكم عن بعد تعمل على تشغيل خصائص تلفزيون 

.LCD
Sleep Timer (موقت السكون): يقوم بإيقاف تشغيل 

التلفزيون بعد مرور الفترة الزمنية التي تحددها (٠-١٨٠ دقيقة 
من وقت التشغيل الحالي).

AutoLock (القفل التلقائي): تتيح لك هذ> الخاصية حظر 
مشاهدة قنوات تلفزيونية معينة إذا كنت ال ترغب في أن يشاهد 

أطفالك مواد غير الئقة.
البث القياسي (VHF/UHF) أو عرض قنوات التلفزيون 

الكبلية.
الصوت المجسم: يحتوي تلفزيون LCD على مكبر صوت 

مضمن ونظام سماعات مزدوجة، مما يتيح استقبال بث البرامج 
التلفزيونية بالصوت المجسم.

أوضاع الصوت Treble (الجهير) أو Bass (الخفيض) 
وBalance (التوازن): لتحسين جودة الصوت الصادر عن 

.LCD تلفزيون
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أبدت شركة فليبس اهتماما كبيرا لصناعة منتج غير ملوث 
للبيئة. حيث يحتوي تلفزيونك الجديد على مواد عديدة يمكن 
إعادة تدويرها واستخدامها في منتجات جديدة. وبعد انتهاء 

العمر االفتراضي للجهاز، يمكن للشركات المتخصصة القيام 
بفكه وإعادة تدوير>. وبهذ> الطريقة تقل كمية المواد التي سوف 
يتم التخلص منها. يرجى اتباع اللوائح المعمول بها محليًا عند 

التخلص من هذا الجهاز بعد انتهاء عمر> االفتراضي.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر االفتراضي للجهاز 
- إعادة التدوير



اإلعداد
ال تقم بإدخال قابس الطاقة في مقبس التيار الموجود على الحائط قبل 

التوصيالت. االنتهاء من جميع 

التلفزيون على سطح صلب.  ضع جهاز 
للتهوية، اترك على األقل مسافة خالية تتراوح من ٤ إلى ٦ بوصات من جميع 

الجهات حول التلفزيون. وال تقم بوضعه على سجادة. ولتجنب وقوع أية مواقف 
تنطوي على خطورة، ينبغي عدم وضع مصادر اشتعال غير مغطاة مثل الشموع 
المضاءة على التلفزيون أو بالقرب منه. واحرص على عدم تعريضه للحرارة أو 

ألشعة الشمس المباشرة أو المطر أو الماء. كما ينبغي عدم تعرض الجهاز لقطرات أو 
الميا>.  رذاذ 

الحائط على  التلفزيون  تثبيت 
يتوافق هذا الجهاز مع معيار VESA الخاص بتثبيت األجهزة على الحائط، يرجى 

الرجوع إلى المواصفات صفحة ٢٧ لمزيد من التفاصيل. 

تنبيه: يتطلب تثبيت التلفزيون على الحائط مهارات خاصة، لذا يجب عدم القيام به إال 
من قبل فني متخصص، وال تحاول القيام بهذا العمل بنفسك، فلن تتحمل شركة فليبس 

أي مسؤولية عن تثبيت الجهاز على نحو خاطئ أو بشكل يسفر عن وقوع حادثة أو 
إصابة. 

تأكد من إحكام تثبيت معدات تثبيت الجهاز على الحائط على نحو سليم بما يتوافق مع 
السالمة. معايير 

لتوصيل األجهزة الملحقة بالتلفزيون، يرجى الرجوع للجزء الخاص بالغطاء والتوصيل.
يرجى قراءة الملصق الموجود أسفل الجهاز (ملصق الطراز) لمعرفة فولتية التشغيل 

الصحيحة. 
قم بإدخال كبل الطاقة في مقبس التيار الموجود على الحائط. 

استعن بالموزع المحلي إذا اختلفت فولتية التيار عن الفولتية المحددة للتلفزيون. وال تقم 
مطلقًا بوضع التلفزيون أعلى كبل التيار المتردد. فوضع التلفزيون على هذا النحو قد 

يتسبب في اندالع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
وحدة التحكم عن بعد:

الجهاز.  المرفقتين مع   AAA البطاريتين حجم أدخل 
التعرف على  الثقيلين. يرجى  الزئبق والكادميوم  البطاريتان على معدني  ال تحتوي 

بها  وااللتزام  المحلية  اللوائح 
نفادها. البطاريات بعد  التخلص من  عند 

التلفزيون: جهاز  تشغيل 
اضغط على مفتاح الطاقة  الموجود في الجانب األيسر من لتلفزيون. عندئٍذ 

التلفزيون.  الموجود في مقدمة  المؤشر  يضيء 
اضغط على زر الطاقة الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

٥
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استخدام وحدة التحكم عن بعد

مالحظة: يؤدي الضغط مرة واحدة على معظم األزرار الموجودة بالوحدة إلى تنشيط الوظيفة المحددة. أما الضغط عليها مرة ثانية فيؤدي إلى إلغاء 
تنشيطها. 

.OK ستختفي القائمة تلقائيا بعد مرور ست ثواٍن أو تختفي على الفور عند الضغط على زر

زر السكون
اضغط على هذا الزر لضبط تلفزيون LCD ليتوقف عن 

التشغيل تلقائيًا في وقت محدد.

SMART زر الصوت
اضغط بصفة متكررة على هذا الزر لالختيار بين ٥ 

إعدادات: Personal (شخصي)، Speech (حديث)، 
 Multimedia ،(فيلم) Movie ،(موسيقى) Music

(وسائط متعددة).

SMART زر الصورة
اضغط بصفة متكررة على هذا الزر الختيار إما وضع 
 Nature (غني) أو Rich (شخصي) أو Personal
 Multimedia (منخفض الحدة) أو Soft (طبيعي) أو

(وسائط متعددة) من قائمة إعداد الصورة.

MENU زر
اضغط على زر القائمة لتشغيل/إيقاف القائمة المعروضة 

على الشاشة .

-/+ VOL زر
اضغط على + أو – لضبط مستوى الصوت.

 A/CHزر
اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القناة التي تم اختيارها 

سابقا.

 زر المعلومات
اضغط على هذا الزر لرؤية رقم القناة المعروضة حاليًا 

على شاشة التلفزيون.

الطاقة
اضغط على هذا الزر لتشغيل تلفزيون LCD أو إيقاف تشغيله.

زر تنسيق الصورة
اضغط بصفة متكررة على زر التنسيق للتبديل بين ٦ مقاسات 

للتنسيق:Super zoom Super Zoom (زوم فائق) و4:3 
 Movie(توسيع الفيلم ١٤:٩) و Movie expand 14:9و
 Subtitle 16:9(توسيع الفيلم ١٦:٩) و expand 16:9

(١٦:٩ ترجمة) وWidescreen (شاشة عريضة).

زر I-II / وضع الصوت
 Mono اضغط بصفة متكررة على هذا الزر الختيار وضع
(أحادي) أو Stereo (استريو) أو Dual I (مزدوج ١) أو 

 (Nicam أحادي) Nicam Mono (مزدوج ٢) أو Dual II
 Nicam Dual أو (Nicam استريو) Nicam Stereo أو

I (مزدوج ١ Nicam) أو Nicam Dual II (مزدوج ٢ 
.(Nicam

زر الصوت المحيط االفتراضي
يقوم بإضافة المزيد من العمق والبعد لصوت التلفزيون.

اختر إما Virtual Surround ON (تشغيل الصوت المحيط 
االفتراضي) أو Virtual Surround OFF (إيقاف تشغيل 

الصوت المحيط االفتراضي).

MUTE زر
اضغط على هذا الزر لكتم صوت التلفزيون أو الستعادته ثانية. 

وستظهر كلمة Mute على الشاشة عند كتم الصوت.

-/+ P
اضغط على هذا الزر للتنقل بين القنوات ألعلى أو ألسفل.

أزرار األرقام
اضغط على أزرار األرقام للوصول مباشرًة إلى قنوات 

التلفزيون. الختيار قناة مكونة من رقمين، أدخل الرقم الثاني بعد 
إدخال الرقم األول.

AV زر
 TV :اضغط على هذا الزر الختيار مصدر دخل الفيديو من بين

.PCو Side AVو AVو CVI 2و CVI 1و HDMIو
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اضغط على هذا الزر لعرض قائمة بتنسيقات العرض المتاحة. 
ً لنوع اإلشارة التي يتم استقبالها.

والختيار تنسيق العرض الذي تفضله، اضغط على زر التنسيق بصفة متكررة: 

تقوم التنسيقات Super Zoom (زوم فائق) وMovie expand 14:9 (توسيع الفيلم 
 ١٦:٩) Subtitle 16:9(توسيع الفيلم ١٦:٩) و Movie expand 16:914:9) و

ترجمة) بجعل الصورة تغطي أكبر مساحة ممكنة من الشاشة. ويوصى بالضغط على 
المؤشر ألعلى/ألسفل أو مفتاح لليسار/لليمين لضبط وضع الصورة على الشاشة.

يعمل Super Zoom (زوم فائق) على إزالة الخطوط السوداء التي تظهر على جوانب 

expand 14:9 (توسيع الفيلم ١٤:٩) أو Movie expand 16:9 (توسيع الفيلم 
١٦:٩) أو Super Zoom (زوم فائق)، يمكنك إظهار الترجمة بتحريك المؤشر 

ألعلى/ألسفل.

Super zoom 4:3 Movie expand 14:9

Movie expand 16:9 16:9 Subtitle Widescreen

التنسيق

42TA2800 / 37TA2800 بالنسبة للطراز
Super Zoom (زوم فائق) و4:3 وMovie expand 14:9 (توسيع الفيلم ١٤:٩) 
وMovie expand 16:9 (توسيع الفيلم ١٦:٩) وSubtitle (16:9 16:9 ترجمة) 

وWidescreen (شاشة عريضة).

مالحظة:
 Widescreen 720، يكون تنسيق الصورة االفتراضيp/1080i عند اختيار دقة •
(شاشة عريضة) في وضعي HD وHDMI. ولن يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق 

الصورة.
• أما بالنسبة لوضع PC (كمبيوتر شخصي)، يكون تنسيق الصورة االفتراضي 

هو Full screen (شاشة كاملة) إال أنه يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة 
واختيار إما ٤:٣ وFull screen (شاشة كاملة).



٨

األزرار الموجودة أعلى التلفزيون

CH

في حال فقدان وحدة التحكم عن بعد أو تعرضها للكسر، ال يزال بإمكانك تغيير بعض 
بالتلفزيون. اإلعدادات األساسية عن طريق أزرار التحكم الموجودة 

اضغط:
•على زر     لتشغيل التلفزيون أو إيقافه. 

•على زري + VOL - لضبط مستوى الصوت؛
•على زري + CH - الختيار قنوات التلفزيون أو المصادر

يمكنك استخدام زر MENU لعرض قائمة Settings (إعدادات) دون الحاجة إلى 
استخدام وحدة التحكم عن بعد. كما يمكن استخدام هذا الزر للخروج من القائمة.

االستخدام: طريقة 
•ُيستخدم الزرين + VOL - و+ CH - الختيار عناصر القائمة باالتجاهات 

الموضحة؛
• كما ُيستخدم الزرين + VOL - لتأكيد االختيار.
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استخدام القوائم

• اضغط على زر MENU بوحدة التحكم عن بعد لعرض هذ> القائمة.
القائمة من  للتحرك ألعلى/ألسفل الختيار واختيار أحد عناصر  المؤشر  استخدم   -

الجانب األيسر. الموجودة على  اللوحة 
اليسرى. اللوحة  بتحديدها في  التي قمت  القائمة  اليمنى محتويات  اللوحة  تعرض   

مالحظة: ال تظهر كافة عناصر القائمة على الشاشة في بعض األحيان، لذا عليك   
العناصر. المزيد من  تحريك المؤشر ألسفل لالنتقال إلى 

اليمنى. اللوحة  اليمين للدخول إلى  - قم بتحريك المؤشر لجهة 
العناصر  اليمنى  اللوحة  اليسرى وتعرض  اللوحة  إلى  اليمنى  اللوحة  تنتقل محتويات   

اليسرى.  اللوحة  المحددة أخيرًا في 
مالحظة: قد ترغب في بعض األحيان في مشاهدة الصورة على الشاشة أثناء القيام 

بضبط اإلعدادات، األمر الذي يعنى أنه عندما يكون المحتوى الموجود باللوحة 
القائمة األخرى. وعند الضغط على  اليمين محددًا، تختفي عناصر  الموجودة جهة 
المخفية من جديد وينتقل  القائمة  اليسار مرة أخرى، تظهر عناصر  المؤشر ناحية 

اليسرى. اللوحة  إلى  التحديد 

• اضغط على المؤشر ناحية اليسار لالنتقال إلى مستوى واحد ألعلى بالقائمة مرة 
أخرى.

OK على العنصر المحدد لتنشيطه والخروج من القائمة. اضغط على زر   -
اضغط على زر MENU مرة أخرى للخروج من قائمة Settings (إعدادات).   -

مالحظة: كما يمكن الخروج من القائمة بالضغط على أحد األزرار الملونة 
(إن وجدت) التي تشير إلى إجراءات محددة يمكن تأديتها.
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التنقل في قائمة اإلعدادات كيفية 

مقدمة
عند استخدام إحدى القوائم أو القيام بأي خطوة، تظهر على شاشة التلفزيون تعليمات ونصوص مساعدة ورسائل، يرجى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة 

وقراءة نصوص المساعدة حول العناصر المحددة. 
تؤدي األزرار الملونة إجراءات مختلفة عندما استخدامها على قوائم الشاشة. وذلك بالضغط على الزر الملون المناظر الموجود في وحدة التحكم عن بعد لتأدية 

اإلجراء المطلوب عند استخدام هذ> القوائم.

تتيح قائمة Settings (إعدادات) إمكانية الوصول إلى اإلعدادات واإلعدادات 
وتغييرها. المفضلة 
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قائمة التلفزيون-تثبيت

مالحظات:
قم بتشغيل وظيفة التخزين التلقائي فور إخراج التلفزيون من عبوته وتوصيله بالتيار الكهربائي وذلك إلعداد> الستقبال قنوات البث التلفزيوني أو الكبلي المتاحة   •

في منطقتك.إذا لم تقم بتشغيل وظيفة التخزين التلقائي إلعداد القنوات، فقد ال يعمل التلفزيون على نحو سليم.
تحقق من النتائج بعد تشغيل وظيفة التخزين التلقائي. اضغط على زر P (+) أو P (-) لتتعرف على القنوات التي يمكنك اختيارها.  •

تذكر أنه يجب أوال توصيل إشارة الهوائي أو إشارة التلفزيون الكبلي لتلفزيون LCD الخاص بك.  •

اختيار لغة القوائم
اضغط على زر MENU الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

حرك المؤشر ألسفل الختيار Install (تثبيت) من قائمة Settings (إعدادات).
حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة Install (تثبيت).

اختر Language (اللغة) وادخل إلى قائمة اللغات المتاحة بتحريك المؤشر جهة 
اليمين. 

اختر لغتك المفضلة بتحريك المؤشر ألعلى/ألسفل واضغط على زر OK لتأكيد االختيار.
تابع مع قائمة Install (تثبيت).

تخزين قنوات التلفزيون
اضغط على زر MENU الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

حرك المؤشر ألسفل الختيار Install (تثبيت) من قائمة Settings (إعدادات).
حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة Install (تثبيت).

 Install (تخزين تلقائي) من قائمة Auto store اضغط على المؤشر ألسفل الختيار
(تثبيت).

حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمةAuto store (تخزين تلقائي) ثم اضغط على 
OK لبدء البحث عن القنوات.

تستغرق عملية التخزين التلقائي حوالي ٣ دقائق، ويرجى االنتظار حتى تنتهي بالكامل. 
ينتقل التلفزيون عندئٍذ بشكل تلقائي إلى أول قناة يتم العثور عليها في البحث.
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اخترManual store (تخزين يدوي) من قائمة Install (تثبيت).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى Manual store (تخزين يدوي) ثم 

اضغط على المؤشر جهة اليمين مرة أخرى لتنشيط تردد البحث التلقائي عن القنوات أو 
اضغط على أزرار األرقام لعرض تردد القنوات المطلوب.

حرك المؤشر جهة اليمين لبدء عملية البحث.

التخزين اليدوي

اختر Prog. no (رقم البرنامج) من قائمة Manual store (تخزين يدوي).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إليها عند تأكيد تردد القناة.

اضغط على المؤشر ألعلى/ألسفل لضبط رقم القناة.
اضغط على المؤشر لليمين/لليسار لتأكيد اختيار القناة.

رقم البرنامج:

اختر Finetune (توليف دقيق) من قائمة Manual store (تخزين يدوي).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى Finetune (توليف دقيق).

اضغط على المؤشر ألعلى/ألسفل للقيام بعملية الضبط.
اضغط على المؤشر لليمين/لليسار لتأكيد الضبط.

التوليف الدقيق

اختر Store (تخزين) من قائمة Manual store (تخزين يدوي).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى Store (تخزين).

اضغط على المؤشر جهة اليمين لتأكيد التخزين.

التخزين

مالحظة:
إذا كان استقبال القنوات مرضيا، يرجى االنتقال إلى صفحة ١٢.
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اختر Channel setting (إعدادات القنوات) من قائمة Install (تثبيت).
 Channel setting اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى

(إعدادات القنوات).
Chan- (تحرير القنوات) أو Channel edit حرك المؤشر ألعلى/ألسفل للتنقل بين

 Channel sort (تحرير االسم) أو Name edit (تبديل القنوات) أو nel swap
(فرز القنوات).

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديد>.

إعدادات القنوات

اختر Channel edit (تحرير القنوات) من قائمة Channel setting (إعدادات 
القنوات).

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.
حرك المؤشر ألعلى/ألسفل الختيار القناة التي ترغب في إضافتها أو حذفها.

اضغط على المؤشر لليمين/لليسار للتأكيد.
اختر Skipped (تخطي) من قائمة Channel edit (تحرير القنوات).

حرك المؤشر ألعلى/ألسفل الختيار Active (نشط) (إلضافة) أو Skipped (تخطي) 
(لحذف) القناة التي قمت بتحديدها.

اضغط على المؤشر لليمين/لليسار للتأكيد.

تحرير القنوات

 Channel setting (تبديل القنوات) من قائمة Channel swap اختر
(إعدادات القنوات).

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.
حرك المؤشر ألعلى/ألسفل الختيار From (من) أو To (إلى) ثم اضغط على 

المؤشر جهة اليمين إلدخال االختيار.
حرك المؤشر ألعلى/ألسفل لضبط القناة ثم اضغط على المؤشر لليمين/لليسار للتأكيد.

اختر Exchange (تبديل) من قائمة Channel swap (تبديل القنوات).
اضغط على المؤشر جهة اليمين لتنشيط Exchange (تبديل) أو جهة اليسار إللغاء 

.left to inactivate it.التنشيط

تبديل القنوات

 Channel setting (تحرير االسم) من قائمة Name edit اختر
(إعدادات القنوات).

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.
حرك المؤشر ألعلى/ألسفل لتحرير االسم ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين لالنتقال إلى 

الحرف التالي.
اضغط على المؤشر جهة اليسار لتأكيد الحرف األول واضغط على المؤشر جهة اليمين 

لتأكيد الحرف األخير.
اضغط على المؤشر جهة اليمين لتأكيد االسم.

تحرير االسم

اختر Channel sort (فرز القنوات) من قائمة Channel setting (إعدادات 
القنوات).

حرك المؤشر جهة ليمين لفرز القنوات.
حرك المؤشر جهة اليسار للعودة إلى القائمة السابقة.

فرز القنوات
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Info

5 2 Settings (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع) من قائمة Factory reset اختر
(إعدادات).

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى Factory reset (إعادة الضبط إلى 
إعدادات المصنع).

اختر Yes (نعم) ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين إلعادة الضبط إلى اإلعدادات 
األصلية للمصنع.

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع

مالحظة:
إذا قمت بإعادة ضبط التلفزيون إلى إعدادات المصنع، سوف يتم محو جميع 

الحالية للصورة والصوت وإعدادات الخصائص األخرى واستبدالها  اإلعدادات 
باإلعدادات االفتراضية للجهة المصنعة. غير أنه لن يتم محو رمز الوصول 

الخاص بوظيفة AutoLock (القفل التلقائي). يرجى الرجوع إلى صفحة ١٥ 
التفاصيل. من  لمزيد 
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قائمة التلفزيون-خصائص

Info

4 5

Info

5 4

Info

5 2

قائمة خصائص

اختر NR (خفض التشويش) من قائمة Features (خصائص).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.

حرك المؤشر ألسفل الختيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).
اضغط على المؤشر جهة اليمين لتنشيط خاصية خفض التشويش أو إلغاء تنشيطها.

الموقت

اختر Features (خصائص) من قائمة Settings (إعدادات) بالتلفزيون.
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة خصائص.

اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر ألعلى/ألسفل وقم بضبط اإلعدادات بتحريك المؤشر 
لليسار/لليمين.

خفض التشويش

اختر Timer (الموقت) من قائمة Features (خصائص).
حرك المؤشر ألسفل الختيار العنصر الذي ترغب في ضبطه واضغط على المؤشر جهة 

اليمين للدخول إلى Clock (الساعة) وStart time (وقت البدء) 
وStop time (وقت اإليقاف) وSleep timer (موقت السكون).

Clock (الساعة): يتيح إمكانية ضبط الوقت.  

Start time (وقت البدء): يتيح إمكانية ضبط الوقت المطلوب تشغيل   
               التلفزيون تلقائيًا فيه.

Stop time (وقت اإليقاف): يتيح إمكانية ضبط الوقت   
      المطلوب إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا فيه.

Sleep timer (موقت السكون): يتيح إمكانية ضبط الفترة الزمنية التي يتحول  
          بعدها التلفزيون إلى وضع االستعداد تلقائيًا.

          

إشارات فيديو ضعيفة.

قائمة المصادر
اختر Source list (قائمة المصادر) من قائمة Features (خصائص).

اضغط على المؤشر جهة ليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.
 HDMIو TV :حرك المؤشر ألعلى/ألسفل الختيار مصدر دخل الفيديو من بين ما يلي

.PCو Side AVو AVو CVI 2و CVI 1و
Info

5 8

HDMI 

TV

CVI 1

CVI 2

AV

Side AV

PC
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تتيح خاصية Auto lock (القفل التلقائي) إمكانية قفل القنوات ومنع األطفال من 
مشاهدة البرامج غير المناسبة.

Access code (رمز الوصول) - يجب ضبط رمز وصول لمنع األطفال من 
               إلغاء حظر المثيرة للجدل أو الخاضعة للرقابة.

Lock program (قفل برنامج) - الختيار القناة التلفزيونية التي ترغب في 
قفلها.

Chang code (تغيير الرمز) - لتغيير رمز الوصول أو استبداله.

Clear all (مسح الكل) - إللغاء قفل جميع القنوات والبرامج المقفلة.

القفل التلقائي

Info

5 3

Info

5

اختر Auto lock (القفل التلقائي) من قائمة Features (خصائص).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.

سوف يظهر رمز الوصول على الشاشة.
أدخل رقم يتكون من أربعة أعداد باستخدام أزرار األرقام.

مالحظة:
تذكر أن الرقم ٠٧١١ هو الرقم االفتراضي لوظيفة القفل التلقائي. في حالة قيام شخص 

عن طريق إدخال الرمز االفتراضي.

بعد قيامك بضبط رمز الوصول الخاص بك، يمكنك تحديد القنوات أو مصادر الدخل 
التي ترغب في حظرها أو مراقبتها.

Lock program (قفل برنامج)

اختر Lock program (قفل برنامج) من قائمة Auto lock (القفل التلقائي).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا اإلعداد.
استخدم أزرار األرقام إلدخال القناة التي ترغب في قفلها.

اضغط على المؤشر ألعلى/ألسفل لحظر القناة الحالية.

مالحظة:
يمكنك حظر المزيد من القنوات عن طريق استخدام أزرار األرقام لالنتقال إلى قناة 

أخرى.

Info

3

18
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قائمة التلفزيون-الصوت والصورة

Info

4 8

Info

8 5

Info

8

Info
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                                                           50

                                                           30

اختر Picture (الصورة) من قائمة Settings (إعدادات) بالتلفزيون.
اضغط على المؤشر جهة اليمين مرة أخرى للدخول إلى قائمة Picture (الصورة).

اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر ألعلى أو ألسفل.
اضبط اإلعدادات بتحريك المؤشر لليسار/لليمين، ثم ادخل إلى قائمة عناصر القائمة 

الفرعية بتحريك المؤشر جهة اليمين. اختر أحد عناصر القائمة الفرعية بتحريك المؤشر 
ألعلى أو ألسفل.

قائمة الصورة

اختر Smart picture (الصورة الذكية) لعرض قائمة بإعدادات الصور المحددة 
مسبقًا، يتوافق كل منها مع إعدادات مصنع معينة

 Personal (شخصي) يشير إلى اإلعدادات الشخصية المفضلة للصورة في قائمة 
Picture (الصورة).

مالحظة: تم ضبط تلفزيون فيليبس هذا بالمصنع ليالئم البيئات ساطعة اإلضاءة بالمحال 
التجارية، والتي عادة ما تستخدم اإلضاءة الفلورسنت. وحيث إنه على األرجح أن إضاءة 
منزلك تقل عن إضاءة هذ> المحال، يوصى بالتنقل بين أوضاع الصورة الذكية المتعددة 

إليجاد أفضل وضع يتناسب مع ظروف اإلضاءة والمشاهدة الخاصة بك.

الصورة الذكية

اضبط Contrast (التباين) ”لزيادة الحدة“ والحصول على جودة أعلى للصورة. تزداد 
األجزاء السوداء من الصورة دكنة في البيئات المظلمة في حين تصبح األجزاء البيضاء 

.brighter .منها أكثر سطوعًا

التباين

اضبط Brightness (السطوع) لزيادة سطوع األجزاء الداكنة من الصورة. وسوف 
يبدو ذلك وكأنك تضيف لون أبيض إلى اللون.

السطوع

يمكنك تكرار الضغط على زر Smart الخاص بالصور الموجود بوحدة التحكم عن 
بعد الختيار أحد إعدادات الصورة التالية Personal (شخصي) أو Rich (غني) أو 
Nature (طبيعي) أو Soft (منخفض الحدة) أو Multimedia (وسائط متعددة). 

مالحظة: 
• في حالة ضبط التلفزيون على أحد إعدادات وضع الصورة الذكية المحددة مسبقًا ثم إجراء 

تعديل على قائمة Picture (الصورة)، فسوف تحل كافة قيم القائمة محل تلك التي تم ضبطها 
مسبقًا في وضع اإلعداد الشخصي.
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األلوان
اضبط Color (األلوان) لزيادة درجة اللون أو خفضها.

اضبط Sharpness (الحدة) لتحسين تفاصيل الصورة.
الحدة

اضبط Color temp (درجة الحرارة اللونية) لزيادة أو خفض Warm (دافئة) 
(أحمر) وCool (باردة) (أزرق) بما يتناسب مع تفضيالتك الشخصية.

اختر Cool (باردة) إلضفاء مسحة لونية زرقاء على األلوان البيضاء، 
أو Normal (عادية) إلضفاء مسحة لونية محايدة على األلوان البيضاء، أو 

Warm (دافئة) إلضفاء مسحة لونية حمراء على األلوان البيضاء.

درجة الحرارة اللونية

اضبط Picture format (تنسيق الصورة) لتغيير تنسيق الشاشة حتى يتالءم مع نوع 
البرنامج الذي تشاهد>.  يرجى الرجوع إلى صفحة ٧ لمزيد من التفاصيل.

تنسيق الصورة

Info
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مالحظة:30                                                           
 Color (السطوع) أو Brightness سوف ُتخزن أي تعديالت يتم إجراؤها في
Per- (الحدة) في اإلعداد Sharpness (التباين) أو Contrast (األلوان) أو

sonal ( شخصي) بالجزء الخاص بالصورة الذكية.
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AVL

قائمة الصوت
اختر Sound (الصوت) من قائمة Settings (إعدادات) بالتلفزيون.

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذ> القائمة.
اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر ألعلى/ألسفل.

اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديد>.

الصوت الذكي

يتيح عنصر Smart sound (الصوت الذكي) إمكانية االختيار من بين أربعة أوضاع 
سابقة اإلعداد من قبل المستخدم، باإلضافة إلى وضع شخصي يتم ضبطه وفقًا لتفضيالتك 

الشخصية من خالل قائمة Sound (الصوت) التي تظهر على الشاشة. واألوضاع 
الخمسة سابقة اإلعداد من قبل المستخدم هي

(Personal (شخصي) وSpeech (حديث) وMusic (موسيقى) وMovie (فيلم) 
وMultimedia (وسائط متعددة)) وهي تتيح لك ضبط صوت التلفزيون وفق نوع 

البرنامج الذي تشاهد>.

اختر Smart sound (الصوت الذكي) من قائمة Sound (الصوت) ثم اضغط على 
المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.

يمكنك الضغط بصفة متكررة على زر Smart الخاص بالصوت الموجود بوحدة التحكم 
 Music(حديث) و Speech(شخصي) و Personal عن بعد للتبديل بين أوضاع

(موسيقى) وMovie (فيلم) وMultimedia (وسائط متعددة).

الصوت المحيط االفتراضي

يقوم عنصر Virtual surround (الصوت المحيط االفتراضي) بإضافة المزيد من 
العمق والبعد لصوت التلفزيون. اختر من بين On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

محدد مستوى الصوت التلقائي

يقوم AVL (محدد مستوى الصوت التلقائي) بخفض مستوى فرق الصوت بين القنوات 
والبرامج تلقائيًا، مما يوفر مستوى صوت عام أكثر ثباتًا، كما أنه يؤدي إلى خفض 

ديناميكيات الصوت.
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YPbPr

VIDEORL

A/CH

AVi +

Recorder

TV

التسجيل باستخدام المسجل

االختيار من بين األجهزة الموصلة بالتلفزيون

تسجيل برنامج تلفزيوني
يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف المسجل الخاص بك دون أن يؤثر 

ذلك على التلفزيون.
اختر رقم القناة على المسجل.

اضبط المسجل على وضع التسجيل.
راجع الدليل الخاص بالمسجل.

مالحظة:ال يؤدي التبديل بين أرقام قنوات التلفزيون إلى مقاطعة عملية التسجيل!

اضغط بصفة متكررة على زر AV أو اختر Source list (قائمة المصادر) من 
 Sideو AVو CVI 2و CVI 1و HDMIو TV (إعدادات) الختيار Settings قائمة

AV وPC وفقًا للمنافذ التي قمت بتوصيل األجهزة بها.
اضغط على المؤشر ألعلى/ألسفل.

.OK اضغط على زر
AVi +

AV

 الكبل أو
الهوائي

 ٧٥Ω
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قائمة الكمبيوتر الشخصي-الصوت والصورة
مالحظة:

يمكن استخدام هذا التلفزيون كشاشة لجهاز الكمبيوتر الشخصي. غير أنه يجب توفير 
إشارة فيديو الكمبيوتر الشخصي وإال سيتحول التلفزيون إلى وضع االستعداد. يمكنك 

كذلك ضبط الصورة من خالل أدوات التحكم في صورة الكمبيوتر الشخصي.
يرجى التأكد من ضبط التلفزيون على وضع PC (الكمبيوتر الشخصي).

الصورة
اضغط على زر MENU الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

اختر Picture (الصورة) من قائمة Settings (إعدادات).
حرك المؤشر جهة اليمين للدخول إلى قائمة Picture (الصورة).

حرك المؤشر ألعلى/ألسفل الختيار عناصر القائمة.
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى العنصر الذي قمت بتحديد>.

حرك المؤشر ألعلى/ألسفل لضبط العنصر.

اضبط Color temp (درجة الحرارة اللونية) لزيادة أو خفض Warm (دافئة) 
(أحمر) وCool (باردة) (أزرق) بما يتناسب مع تفضيالتك الشخصية.

Nor- (باردة) إلضفاء مسحة لونية زرقاء على األلوان البيضاء، أو Cool اختر
 Warm (عادية) إلضفاء مسحة لونية محايدة على األلوان البيضاء، أو mal

(دافئة) إلضفاء مسحة لونية حمراء على األلوان البيضاء.

درجة الحرارة اللونية

اضبط Brightness (السطوع) لزيادة سطوع األجزاء الداكنة من الصورة.
السطوع

اضبط هذا العنصر ”لزيادة الحدة“ والحصول على جودة أعلى للصورة. تزداد 
األجزاء السوداء من الصورة دكنة في البيئات المظلمة في حين تصبح األجزاء 

البيضاء منها أكثر سطوعًا.

التباين

مالحظة:
يمكنك تنشيط Color temp (درجة الحرارة اللونية) أيضًا بالضغط على زر 

Smart الخاص بالصورة في وحدة التحكم عن بعد.
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مالحظة:
في حالة الرغبة في إعادة ضبط إعدادات التلفزيون إلى القيم األصلية، يرجى الدخول 

 Install (إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع) في قائمة Factory Reset إلى
(تثبيت).

الضبط التلقائي
يتيح وضع PC (الكمبيوتر الشخصي) من خالل عنصر Auto adjust (ضبط تلقائي) 

بضبط التلفزيون على أفضل إعداد لوضع الصورة والفارق الزمني والساعة تلقائيًا.

يتيح التحكم من خالل Manual adjust (ضبط يدوي) إمكانية ضبط الصورة يدويًا 
بشكل دقيق وهي معروضة على الشاشة.

Phase (الفارق الزمني) – يتيح إزالة الخطوط األفقية المتداخلة.  

Clock (الساعة) – يتيح إزالة الخطوط الرأسية المتداخلة.  

Horizontal (أفقي) – يتيح ضبط الوضع األفقي للصورة.  

Vertical (رأسي) – يتيح ضبط الوضع الرأسي للصورة.  

حرك المؤشر ألعلى/ألسفل لضبط العنصر.
اضغط على المؤشر جهة اليمين للتأكيد. 

الضبط اليدوي

42TA2800 (تلفزيون LCD ٤٢ بوصة)

إعداد وضع الكمبيوتر الشخصي (شاشة الكمبيوتر الشخصي)

التردد األفقي (كيلو هرتز)التردد الرأسي (هرتز)الوضعالدقةالرقم

٦٤٠ × ١٤٨٠VGA٥٩٫٩٤٠٣١٫٤٦٩

٢
٦٠٠ x ٨٠٠

VESA٥٦٫٢٥٠٣٥٫١٥٦

٣VESA٦٠٫٣١٧٣٧٫٨٧٩

٤٧٦٨ x ١٠٢٤VESA٦٠٫٠٠٤٤٨٫٣٦٣

٥٧٢٠ x ١٢٨٠CVT٥٩٫٨٥٥٤٤٫٧٧٢

٦٧٦٨ x ١٢٨٠CVT٥٩٫٨٧٤٧٫٧٧٦

٧٦٨*٧ x ١٣٦٠CVT٥٩٫٧٩٩٤٧٫٧٢٠

* نسبة الدقة الموصى بها
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قائمة الصوت

اختر Sound (الصوت) من قائمة Settings (إعدادات).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.

اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر ألعلى/ألسفل.
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديد>.

الصوت الذكي

يتيح عنصر Smart sound (الصوت الذكي) إمكانية االختيار من بين أربعة أوضاع 
سابقة اإلعداد من قبل المستخدم، باإلضافة إلى وضع شخصي يتم ضبطه وفقًا لتفضيالتك 

الشخصية من خالل قائمة Sound (الصوت) التي تظهر على الشاشة. واألوضاع 
 Speech(شخصي) و Personal الخمسة سابقة اإلعداد من قبل المستخدم هي

(حديث) وMusic (موسيقى) وMovie (فيلم) وMultimedia (وسائط متعددة)) وهي 
تتيح لك ضبط صوت التلفزيون وفق نوع البرنامج الذي تشاهد>.

اختر Smart sound (الصوت الذكي) من قائمة Sound (الصوت) ثم اضغط على 
المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.

يمكنك الضغط بصفة متكررة على زر Smart الخاص بالصوت الموجود بوحدة التحكم 
 Music(حديث) و Speech(شخصي) و Personal عن بعد للتبديل بين أوضاع

(موسيقى) وMovie (فيلم) وMultimedia (وسائط متعددة).

الصوت المحيط االفتراضي

يقوم عنصر Virtual surround (الصوت المحيط االفتراضي) بإضافة المزيد من 
العمق والبعد لصوت التلفزيون. اختر On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

محدد مستوى الصوت التلقائي

يقوم AVL (محدد مستوى الصوت التلقائي) بخفض مستوى فرق الصوت بين القنوات 
والبرامج تلقائيًا، مما يوفر مستوى صوت عام أكثر ثباتًا، كما أنه يؤدي إلى خفض 

ديناميكيات الصوت
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Info
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Input
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Info
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PIP

قائمة خصائص

اختر Features (خصائص) من قائمة Settings (إعدادات).
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذ> القائمة.

اختر عناصر القائمة بتحريك المؤشر ألعلى/ألسفل.
اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى ما قمت بتحديد>.

تنسيق الصورة

اختر عنصر Picture format (تنسيق الصورة) من قائمة Features (خصائص) 
ثم اضغط على المؤشر جهة اليمين للدخول إلى هذا العنصر.

يمكنك أيضًا الضغط عدة مرات على زر تنسيق الصورة الموجود بوحدة التحكم عن بعد 
للتبديل بين Full screen (ملء الشاشة) وتنسيق ٣:٤.

صورة داخل صورة

تتيح خاصية PIP (صورة داخل صورة) إظهار شاشة فرعية عند استخدام التلفزيون 
كشاشة.

Size (المقاس) – يتيح هذا العنصر ضبط مقاس صورة داخل صورة 
والخروج من هذا الضبط. هذا ويمكنك اختيار المقاس    

الذي تفضله من بين small (صغير) وlarge (كبير)    
وPBP (صورة بجانب صورة).   

Input (الدخل) – يتيح تحديد مصدر دخل الفيديو الخاص بالصورة 
.Side AVو AVو TV داخل صورة من بين            

Position (الموضع) – يتيح تحديد زاوية ظهور الصورة داخل صورة.

Sound (الصوت) – يتيح تحديد مصدر دخل الصوت الخاص بالكمبيوتر
       الشخصي أو الصورة داخل صورة.

مالحظة:
 AVو TV (صورة داخل صورة) إال مصادر الدخل PIP ال تدعم خاصية

وSide AV فقط.
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إرشادات استكشاف األعطال وإصالحها

العناصر المطلوب فحصها واإلجراءات الواجب إتباعهااألعطال

ظهور ”خيال في الصورة“ أو 
ازدواج الصورة

• قد يحدث ذلك نتيجة إعاقة الهوائي بسبب المبانٍي أو التالل العالية.
  يؤدي استخدام هوائي اتجاهي مثبت بمكان عال إلى تحسين الصورة.

عدم وصول التيار الكهربائي إلى 
الجهاز

• تأكد من إدخال كبل التيار الكهربائي الخاص بالتلفزيون في مقبس التيار الرئيسي.
• افصل التيار عن التلفزيون، وانتظر ٦٠ ثانية، ثم أعد إدخال القابس في مقبس التيار الرئيسي وقم بتشغيل التلفزيون مرة ثانية.

• تحقق من توصيالت الهوائي الموجودة أسفل التلفزيون للتأكد من إحكام توصيلها به.اختفاء الصورة
ب قناة أخرى. • قد يكون اختفاء الصورة نتيجة مشكلة في محطة البث. لذا جرِّ

ب إعداد تلقائي �خر للصورة. • اضبط إعدادات التباين والسطوع. جرِّ
• تأكد من اختيارك لمصدر الصوت والصورة الصحيح.

اختفاء الصورة بالرغم من 
توصيل التيار 

• يتميز هذا التلفزيون بوجود وضع حماية في حالة ارتفاع درجة الحرارة ارتفاعًا كبيرًا. تحقق من وجود مساحة كافية حول فتحات التهوية 
الموجودة بالتلفزيون للتأكد من عدم وجود حوائط أو قطع أثاث تعيق تهوية التلفزيون.

أغلب أجهزة االستقبال عالية الدقة مزودة بعناصر تحكم موجودة بأنظمة القائمة الخاصة بها لضبط وضعية الصورة. وإذا خرج مؤشر أدوات ضبط وضع الصورة
التحكم بالتلفزيون عن النطاق قبل ضبط وضع الصورة، في هذ> الحالة ستحتاج عناصر التحكم بجهاز االستقبال إلى الضبط.

اختفاء الصورة أو عدم القدرة 
على تشغيل الموسيقى أو الفيديو 
أو يتاح أحدهم مع انعدام الجودة.

• تحقق ما إذا كان المصدر متوافق مع الشفرة المدعومة.

• زد مستوى الصوت.اختفاء الصوت
• تحقق من عدم كتم صوت التلفزيون، ثم اسضغط على زر كتم الصوت الموجود بوحدة التحكم عن بعد. 

• عند ال يكشف الجهاز وجود إشارة، سيغلق الصوت تلقائيا. وهذا إجراء عادي وال يدل على خلل في أداء التلفزيون.

جودة الصوت وعدم جودة األلوان 
أو عدم وجود الصورة.

• اضبط إعدادات التباين واللون ودرجة األلوان والسطوع. جرب إعداد تلقائي �خر للصورة.

• تحقق من توصيل الهوائي.تشوش الصورة وعدم ثباتها

عدم استجابة التلفزيون لوحدة 
التحكم عن بعد

• تحقق ما إذا كانت البطاريتين تعمالن. قم باستبدالهما إذا كان ذلك ضروريا.
• قم بتنظيف عدسة مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجودة بالشاشة.

• ال يجب أن يتجاوز نطاق التشغيل بين التلفزيون ووحدة التحكم عن بعد أكثر من ٢٠ قدم تقريبا.
• يمكنك االستمرار في استخدام األزرار الموجودة على جانب التلفزيون.

التحكم في األجهزة الملحقة 
بالتلفزيون

• من الممكن أن تؤثر إشارات األشعة تحت الحمراء الصادرة من الشاشة على حساسية استقبال األجهزة الطرفية األخرى، والحل هو:
استبدال بطاريتي وحدة التحكم عن بعد باألجهزة األخرى. فعلى سبيل المثال قم بإبعاد سماعة الرأس الالسلكية عن الجهاز في حدود نصف 

القطر يبلغ حوالي ٤ أقدام. 

قد يكون نظام التشغيل خاطئ. عدم تثبيت برنامج التشغيل
قم بزيارة الموقع اإللكتروني www.philips.com/usasupport للتعرف على أنظمة التشغيل المدعومة.

• تحقق من صحة توصيل الوصالت. توقف أوضاع PC عن العمل
• تحقق من اختيار المصدر الصحيح. اضغط على زر الصوت والصورة الختيار المصدر الصحيح.

• تحقق من ضبط الكمبيوتر على دقة عرض مناسبة.

يستهلك التلفزيون طاقة أقل من ٢ واط عند تشغيله في وضع االستعداد.استعداد

في حالة إغالق التلفزيون بطريقة خاطئة (بانقطاع التيار الكهربي مثال أو بانتزاع القابس)، فعند إعادة تشغيله سيستغرق فترة أطول من المعتاد.إغالق التلفزيون بطريقة خاطئة

انظر جزء اإلضافات والمواصفات في دليل المستخدم هذا.موضوعات متنوعة



٢٥

مسرد المصطلحات

هي النسبة بين عرض وارتفاع صورة التلفزيون المعروضة على الشاشة. تبلغ نسبة أبعاد التلفزيون التقليدية ٤ إلى ٣ (٣:٤).بينما تبلغ نسبة نسبة األبعاد
األبعاد الجديدة في HDTV ٩:١٦ والتي تشبه نسبة أبعاد شاشة المسرح السينمائي (شاشة عريضة). وتدعم أنظمة التلفزيون الجديدة كل من 

نسبتي األبعاد ٣:٤ و ٩:١٦ كما يمكن التنقل بينهما تلقائيا.
(A/V) يستخدم هذا المصطلح غالبا عند التحدث عن إحدى قنوات جهاز استقبال التلفزيون أو جهاز فيديو، والذي تم تصميمه خصيصًا لقبول إشارات الصوت والصورة

الصوت والصورة لجهاز VCR. وتقوم هذ> القناة بتنشيط دائرة خاصة داخل جهاز التلفزيون لمنع تشويه أو انحراف الصورة. كما يستخدم مع 
معالجات الصوت والصورة التي تتعامل مع كل من نوعي اإلشارات.

CVBS (الفيديو المؤلف) يستخدم هذا المصطلح في البث التلفزيوني إلشارة الفيديو، بما في Composite Videoإشارة النطاق األساسي الخاصة بـ
ذلك معلومات وتزامن اللون.

دخل الفيديو المركب
:(Y/Pb/Pr)

دخل الفيديو المركب هو عبارة عن نوع من الوصالت التي تستخدم موصل تثبيت للسماح ألجهزة تحويل اإلشارات أو ألجهزة تشغيل أقراص 
DVD التناظرية بتوصيل اإلشارة إلى التلفزيون. وبتوفير دخل واصلة التثبيت (YPbPr)، يتم توصيل األلوان األساسية؛ األحمر واألخضر 

واألزرق من جهاز تحويل اإلشارات مباشرة إلى التلفزيون إلتاحة عرض اإلشارة على الشاشة.
HDTV والتي تضاعف ،NTSC تبلغ تقريبًا ضعف دقة أبعاد الصورة الرأسية واألفقية الحالية لتلفزيون HDTV تم االتفاق عموما على أن دقة نظام

في األساس من حدة الصورة. كما يتميز نظام HDTV بنسبة أبعاد شاشة تبلغ ١٦:٩ مقارنة بمعظم شاشات أجهزة التلفزيون الموجودة حاليًا، 
والتي تبلغ نسبة أبعادها ٣:٤. و يعمل نظام HDTV على تقليل تشوش الصورة (كظهور خيال في الصورة أو عدم وضوح الصورة).

أثناء إجراء عملية المسح التدريجي يتم مسح جميع خطوط المسح األفقية على الشاشة في وقت واحد. وتقبل معايير نظام HDTV كل من بث مسح تدريجي
المسح التشابكي وبث المسح التدريجي كما تقبل جميع طرق العرض .

الدقة قياس أدق (أصغر) جزء يكون واضح في صورة فيديو. يمكن تعريف دقة التلفزيون بوصفها عدد وحدات البكسل في كل صورة، أو وفقًا الدقة
لالستخدام األكثر شيوعا،

إجمالي عدد خطوط (المسح األفقية) المستخدمة إلنشاء صورة. 
 نسب دقة التلفزيون الرقمي القياسية:

576i :SDTV – تكون دقة الصورة ٥٧٦x٧٢٠ بكسل و 576p – تكون دقة الصورة ٥٧٦x٧٢٠ بكسل.
720p :HDTV – تكون دقة الصورة ٧٢٠x١٢٨٠ بكسل و 1080i – تكون دقة الصورة ١٠٨٠x١٩٢٠ بكسل.

SPDIF.(التنسيق الرقمي الموحد لشركتي سوني و فليبس) يوصى استخدامه بشدة من أجل خرج صوت رقمي عالي الجودة SPDIF
.HDMI موجود فقط في مصدر SPDIF :مالحظة
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تحذير بشأن الصور الثابتة على الشاشة
Screen (شاشة): ال تترك صور ثابتة على الشاشة لفترة طويلة. ألن هذا من الممكن أن يسبب تقادم غير منتظم للوحة LCD. يجب أن يشمل 

االستخدام الطبيعي للتلفزيون رؤية البرامج التي تتحرك أو تتغير صورها باستمرار. ال تترك صور متحركة على الشاشة لفترة طويلة. وال تكرر 
عرض الصور نفسها كثيرا على الشاشة، فإذا فعلت ذلك ، فمن الممكن أن يظل خيال الصور بدرجة طفيفة على شاشة LCD. ومن الممكن أن تكون 

مصادر الصور الثابتة أقراص الليزر أو ألعاب الفيديو أو األقراص المدمجة التفاعلية (CD-i) أو أقراص (DVDs) أو أشرطة الفيديو.

ونتعرض في هذا الجزء لبعض أمثلة الصور الثابتة المعروفة:
.DVD محتوى قوائم أقراص •

• ظهور خطوط سوداء بصندوق الرسائل التي أعلى أو أسفل الشاشة عند اختيار عرض وضع سينما (١٦:٩) شاشة عريضة على التلفزيون بنسبة 
األبعاد القياسية (4:3). يحدث هذا مع بعض أنواع أقراص الفيديو الرقمية.

• صور ألعاب الفيديو ولوحات التسجيل 
• من الممكن أن يسبب شعار القناة مشكلة إذا كان ساطعا أو ثابتا. الرسومات المتحركة أو منخفضة التباين تكون أقل ضررا بالنسبة ألنبوب الصورة.

• ستظهر أشرطة أخبار البورصة أسفل شاشة التلفزيون إذا كانت البرامج الموجودة بالتلفزيون تغطي هذ> األخبار.
• من الممكن أن تكون شعارات قنوات التسوق وعروض األسعار ساطعة وثابتة طوال فترة العرض.

وعادة ما يحدث كل ما أوردنا> في نفس المكان على الشاشة.  

مكان وضع التلفزيون
• لتجنب تشو> الجسم الخارجي للتلفزيون أو تغير ألوانه أو تزايد احتمال تلف الجهاز، فال تضعه في أماكن من الممكن أن ترتفع فيه درجة حرارته 

ارتفاعًا كبيرًا – كوضعه في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من أجهزة تسخين.
• اترك مساحة خالية حول الجهاز للتهوية.

التنظيف
• لتجنب التعرض للصدمة الكهربائية، قم بفصل كبل التيار الكهربي من منفذ التيار قبل التنظيف.

• قم باستمرار بتنظيف األتربة من على جهاز التلفزيون بقطعة قماش جافة وناعمة.
• احرص على عدم إتالف أو خدش سطح الشاشة عند تنظيف التلفزيون. تجنب ارتداء المجوهرات أو استخدام أشياء كاشطة عند التنظيف. احرص 

على عدم استخدام المنظفات المنزلية. امسح الشاشة بقطعة قماش نظيفة ومرطبة بالماء. قم بمسح الشاشة مسحًا خفيفًا ومستويًا ورأسيًا عند التنظيف.
• وبين الحين واآلخر قم بمسح الفتحات الفارغة الموجودة بخلفية التلفزيون.

• احرص على عدم استخدام أي سوائل مرققة للدهان أو مبيدات حشرية أو مواد كيماوية أخرى على الجسم الخارجي للتلفزيون أو بالقرب منه. فمن 
الممكن أن يتسبب هذا في إحداث عيب دائم بالجسم الخارجي للتلفزيون.

العناية والتنظيف
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مواصفات التلفزيون

400x200mm

يحتاج تثبيت التلفزيون بالحائط أربعة مسامير طول (١٠مم) (ال توجد ضمن محتويات 
العبوة). 

42TA2800     37TA2800
PICTURE/ DISPLAY (الصورة/الشاشة)

نسبة األبعاد
تحسين الصورة

٩:١٦
المسح التدريجي ومرشح مشطي ثالثي األبعاد وخفض التشويش

والصورة الذكية (٥ أوضاع)

SOUND (الصوت)
طاقة الخرج (جذر متوسط التربيع)

تحسين الصوت
Sound Mode (وضع الصوت)

عدد ٢ مكبر صوت بقدرة ١٠ وات
الصوت المحيط االفتراضي

Mono (أحادي)، Stereo (استريو)، Smart Sound (صوت نقي) (٥ أوضاع)

تخزين ذاتي، نص كامل، مؤقت السكون، ساعةCONVENIENCE (وسائل الراحة)

إنجليزية وصينية مبسطةلغة العرض على الشاشة

فتحات التوصيل
سفلية

جانبية

دخل التيار المتردد
HDMI

D-Sub ،دخل الصوت -PC دخل
CVI 1 - فيديو مركب (YPbPr) ودخل الصوت يسار/يمين

CVI 2 - فيديو التركيب (YPbPr) ودخل الصوت يسار/يمين
AV - دخل الفيديو، الفيديو فائق الجودة، دخل الصوت يسار/يمين، خرج الصوت يسار/يمين، خرج 

SPDIF، خرج الفيديو
٧٥ أوم/تردد السلكي

Side AV ، فيديو فائق الجودة، دخل الصوت يسار/يمين، دخل الفيديو، سماعة األذن

الوزن 
واألبعاد:

الوزن (شامل العبوة):
الوزن (بدون العبوة):

أبعاد العبوة 
(العرض×العمق×االرتفاع )

حجم المنتج
(العرض×العمق×االرتفاع )

٣٢ كجم/٧٠٫٥ رطل ٣٦ كجم/٨٠ رطل    
٢٧٫٢ كجم/٦١٫١ رطل ٢٨ كجم/٦٢ رطل    

x١١٢٥ ٣٢٥ x ٦٩٢ مم x١١٨٢ x٣٦٣ ٧٦٧ مم   
٤٤٫٣ بوصة× ١٢٫٨ بوصة × ٢٧٫٢ بوصة ٤٦٫٥ بوصة× ١٤٫٣ بوصة × ٣٠٫٢ بوصة 

٩٢٣ x ٢٥٥ x ٦١٣ مم ١٠٣٩ x ٢٥٦ x ٧٥٩ مم   
٣٦٫٣ بوصة × ١٠ بوصة × ٢٤٫١ بوصة ٤١ بوصة × ١٠٫٢ بوصة × ٣٠ بوصة  

استهالك
الطاقة

استهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد

التيار الكهربي

٢٣٠واط (معياري) ٢٥٠واط (معياري)    

أقل من ٢ واط أقل من ٢ واط    

١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠-٥٠هرتز ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠-٥٠هرتز   

التثبيت بالحائط
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