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المحتويات 

الستخد  توجيها نهاية 
تهتم فيليبس كثير بتصنيع منتجا صديقة للبيئة 
لبيئة. يحتو  لمؤئر على سالمة  نب  لجو تتميز في 
عا  يرها  لجديد على مو يمكن تد جها تلفزيونك 

ضي للجها  الفتر لعمر  نتها  مها.   عند  ستخد
لقديم  لتلفزيو  لمختصة فك  يمكن للشركا 

من ثم  خر  لقابلة لإلستعما مر  لمو  لتركيز 
الستغنا عنها.   يرجى  لتي يتم  لمو  تقليل كمية 

لقديم تبعا  لتخلص من جها تلفزيونك  لتأكد من 
 . لصد لمتعلقة بهذ  لمحلية  للتشريعا 

تعليما مساعد
إلجابة  لتعليما هذ  ليل   لم تجد في 
لو به  شا  إل لشافية،   لم تحل 
لخا بك، يمكنك  لتلفزيو  مشاكل جها
إلتصا بمركز عمال  خدما فيليبس في 

لمرفق  لعالمي  لضما  جع كتيب  منطقتك.   
  . لجها مع 

لمنتج  قم  يل  لمو قم  لرجا تحضير 
كرتونا  على  لتلفزيو   جها خلف  لموجو  )

لخا  لمساعد  إلتصا بهاتف  لتغليف) قبل 
بفيليبس.     

لمنتج: ....................................  قم 
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ال ُتدخل قابس الكهرباء في مقبس الجدار أو تعلق جهازالتلفزيون على الحائط قبل اإلنتهاء من عمل كل 
التوصيالت.  

تعليمات التركيب على الحائط / الحامل المنضدة / القاعدة اآللية الدوارة    
راجع دليل البدء السريع المزود بشكل منفصل مع الجهاز لمعرفة كيفية تركيب حامل الطاولة المزود   

و / أو دعامة التثبيت على الحائط والقاعدة الدوارة  

تنبيه: يحتاج تركيب التلفزيون إلى مهارات خاصة تتوفر فقط لدى األفراٍد المؤهلين. ال ينبغي أن   
تحاول القيام بهذا العمل بنفسك.   لن تتحمل فيليبس أي مسئولية عن التركيب الخاطيء أو التركيب 

الذي تنتج عنه حوادث أو إصابات.

استخدام الدعامة المزودة لتركيب التلفزيون على حائط:  
يمكنك سؤال فني خدمة مؤهل عن استخدام الدعامة للتركيب علي الحائط.  -

اتبع التعليمات الواردة مع الدعامة قبل الشروع في العمل.  -
تأكد من أن دعامة التركيب على الحائط قد تم تثبيتها بإحكام كاٍف بما يحقق مواصفات السالمة.     -

يبلغ وزن التلفزيون (بدون مواد التغليف) حوالي 42 كج.

ضع جهاز التلفزيون أو علقه أينما شئت، ولكن تأكد من أن الهواء يمكنه الدوران بحرية عبر فتحات   
التهوية بالجهاز. ال ترّكب الجهاز في حيز ضيق كخزانة كتب أو ماشابه ذلك.  

لتجنب أي مواقف غيرمأمونة، ينبغي تجنب وضع أي مصادر للهب المكشوف، كالشموع المشعلة،   
بالقرب من الجهاز. تجنب تعريض الجهاز للحرارة، وضوء الشمس المباشر، والمطر، والماء.  

ُيحظر تعريض الجهاز لقطر أو رشاش الماء وغيره من السوائل.  

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مقبس الهوائي  الموجود أسفل الجهاز. للحصول على أعلى جودة   
للصورة استخدم كبل التخميد الخاص المزود مع الجهاز لتوصيل الهوائي.  

قبل تركيب الجهاز، قم بتوصيل كل األجهزة الملحقة. انظر ص 23.  

أدخل كبل توصيل الكهرباء المزود مع الجهاز في فتحة توصيل المنبع الكهربي بأسفل الجهاز من   
ناحية و من الناحية األخرى بمقبس للجدار بفولطية منبع مابين 198 ـ 264 فولط.   

لتجنب إتالف كبل توصيل الكهرباء للجهاز، مما قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صعقة كهربية، ال   
تضع الجهاز على الكبل.

جهاز التحكم عن بعد:   رّكب البطاريتين المزودتين مع الجهاز (من نوع  R6 – بفولطية 1.5 فولط).   
البطاريات المزودة مع الجهاز ال تحتوي على المعدنين الثقيلين الزئبق والكادميوم. يرجى التأكد من   

        كيفية التخلص من البطاريات المستهلكة طبقًا للتشريعات المحلية المتعلقة بهذا الصدد.
أشعل جهاز التلفزيون : اضغط مفتاح القدرة الكهربية  الموجود أعلى الجهاز.    

سيظهر ضوء تنبيه موجود على مقدمة الجهاز وتشعل شاشة العرض. إذا كان الجهاز في وضع   
االنتظار (Standby)، اضغط المفاتيح -P+ أو المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.

التحضير
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في حالة فقدان أو تلف جهاز التحكم عن بعد سوف يبقى بإمكانك التحكم في أوضاع التشغيل األساسية 
وذلك باستخدام مجموعة المفاتيح الموجودة أعلى التلفزيون.  

اضغط مفتاح القدرة الكهربية  لتشغيل جهاز التلفزيون.

اضغط:
• المفاتيح   (- أو +) لضبط شدة الصوت;

• المفاتيح P/CH (- أو +) الختيار قنوات التلفزيون أو المصادر.

يمكن استخدام المفتاح MENU الستدعاء قوائم الضبط بدون الحاجة لجهاز التحكم عن بعد.

استخدم:
• المفاتيح  (- و +) والمفاتيح P/CH (  و  ) الختيار بنود القائمة;

• المفتاح MENU لتأكيد اختيارك.

مالحظة: 
من  لخر  بوسعك  سيكو  لتلفزيو  على  لموجو   MENU سطة لمفتا عند تفعيل قائمة بو

   .Exit  لقائمة فقط عن طريق
.MENU لمفتا لك على  ضغط بعد  لى Exit، ثم  تنقل حتى تصل 

بوسع القاعدة اآللية الدوارة الدوران بزاوية من 30-  إلى 30+ درجة، ويمكن تشغيله عن طريق   
جهاز التحكم عن بعد في جهاز التلفزيون. ويبقى باإلمكان تشغيله يدويًا كذلك.

التحضير 

ادخل كبل توصيل التيار المستمر DC الخاص بمحول القاعدة الدوارة إلى مدخل DC على القاعدة.  
أدخل كبل توصيل قدرة المنبع الكهربي إلى محول القاعدة.  

أدخل قابس كبل المنبع الكهربي الخاص بمحول القاعدة في مقبس الجدار.  

التشغيل 
أوال اضغط المفتاح SWIVEL MOT الموجود على جانب جهاز التحكم عن بعد وابق عليه 

مضغوطا. 
بعد ذلك قم في نفس الوقت:

- بالضغط على مفاتيح قبضة التحكم يسار/ يمين لتدوير القاعدة في اإلتجاه المطلوب;
- أو بالضغط على مفتاح قبضة التحكم أسفل لتحريك القاعدة إلى وضٍع مركزي;

- أو بالضغط على مفتاح قبضة التحكم أعلى إلعادة القاعدة إلى آخروضٍع تم اختياره.

لد بالضغط  لقاعد  ضع  لمنبع، قم بضبط  لكهربا  نز قابس  نقطا  ثر  مالحظة: على   
/ يمين. لتحكم يسا على مفاتيح قبضة 

الضبط التلقائي للقاعدة عند وضٍع مركزي  

اضغط على المفتاح  لمدة 5 ثوان على األقل إلطفاء جهاز التلفزيون وتدوير القاعدة لتأخذ وضعها   
المركزي.

MENU P/CHV B

العناية بالشاشة   
ال تلمس، أو تضغط على، أو تحك الشاشة بشيء صلب، فقد يؤدي ذلك إلى خدش، أو تشويه، أو إتالف الشاشة بشكل دائم.  أيضًا ال تمسح الشاشة بقماشة تنظيف معالجة كيماويًا. 

ال تلمس سطح الشاشة بيديك المجردتين وال بقماشة تنظيف مزيتة (بعض مساحيق التجميل ضارة بالشاشة). افصل جهاز التلفزيون عن منبع الكهرباء قبل تنظيف الشاشة.
عندما يصبح سطح الشاشة متربًا، يرجى مسحه برفق بقطن ماص أو غيره من المواد ناعمة الملمس كقماش الشمواه. ال تستخدم األسيتون وال التولوين وال الكحول، ألنها تسبب تلفًا 

كيماويًا للشاشة.
ال تستخدم منظفات سائلة وال بخاخة. امسح قطرات الماء أو رذاذ اللعاب من على الشاشة بأسرع ما يمكن، حيث يؤدي تالمسها مع الشاشة لمدد طويلة إلى تشوهات في السطح و 

َبهتان في األلوان.

المفاتيح الموجودة أعلى التلفزيون

تشغيل القاعدة اآللية الدوارة 
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 (Standby) وضع االنتظار  
اضغط لتحويل الجهاز يبن الوضعين (تشغيل أو إطفاء) و 

وضع االنتظار. 
في وضع االنتظار سيظهر ضوء بيان أحمر على الجهاز.  

مالحظة: ال يتم إطفاء جهاز التلفزيون تمامًا إال بفصله فعليًا 
عن منبع الكهرباء بنزع القابس.

DVD/R  SAT  TV  VCR  AUX
اضغط مفتاح SELECT عدة مرات الختيار   

واحد من أنماط النظام التي يمكن معها استخدام 
جهازالتحكم عن بعد.  إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء 
خالل 60 ثانية، سيعود جهازالتحكم عن بعد إلى 

نمط TV (التلفزيون).  
بعد أي إجراء ضمن نمط التشغيل المختار سيبقي   

جهازالتحكم عن بعد في ذلك النمط لمدة 60 ثانية ثم 
يعود بعدها إلى نمط TV (التلفزيون). 

 اختيار األجهزة الُمَوّصلة 
اضغط هذا المفتاح وابق ضاغطًا إلى أن يظهر بيان   
 AV1, المصدر، عندئذ كرر الضغط الختيارأٍي من

AV2, AV3, DVI, HDMI, Side, TV حسب 
أماكن توصيل الملحقات اإلضافية.

 BROWSE (االستعراض)  
اضغط لعرض قائمة االستعراض (تفعيل أو إلغاء). 

انظر ص 6.

OK  • لتفعيل ضبط معين 
• لعرض قائمة القنوات   

• لبدأ تشغيل المحتوى في تطبيقات مستعرض الوسائط 
المتعددة، ص 20.

SWIVEL (MOT) مفتاح 
للتحكم في القاعدة اآللية الدوارة، باالشتراك مع مفاتيح   

قبضة التحكم.  انظر ص 3.

MENU (قوائم الضبط) تفعيل/إلغاء  
انظر ص 11.  

  شدة الصوت 
اضغط + أو - لضبط شدة الصوت.  

إلغاء الصوت أواستعادته.  

المفاتيح الهجائية الرقمية   
الختيار قناة تلفزيونية.  انظر ص 6.  

 عرض المعلومات 
اضغط لعرض المعلومات (عند توفرها) عن القناة أو   

البرنامج التلفزيوني الذي تم اختياره.

مفاتيح األجهزة السمعية والبصرية   •
انظر ص 31  .  

مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة انظر   •
ص 20.

DEMO تفعيل/إلغاء البيان اإليضاحي  انظر ص 7 

المفاتيح الملونة 
عند ارتباط المفاتيح الملونة بوظائف، تظهرتلك المفاتيح   

الملونة على الشاشة.

صفحة فهرس النصوص المتلفزة (Teletext): انظر   
ص 21.

تفعيل/إلغاء النصوص المتلفزة (Teletext): انظر ص   
.21

مفاتيح قبضة التحكم 
اضغط مفاتيح قبضة التحكم باتجاه أعلى / أسفل و   

يسار/ يمين للتنقل عبر القوائم المختلفة.

+P- اختيار القنوات 
الستعراض القنوات التلفزيونية والمصادر المخزنة   

في قائمة القنوات المفضلة.

البرنامج السابق    
اضغط لالنتقال مابين القناة التلفزيونية التي تشاَهد حاليًا   

و القناة التي كانت  تشاَهد سابقًا.

AMBILIGHT: اإلضاءة المحيطة  
ON/OFF:تشغيل / إطفاء   •

اضغط لتشغيل اإلضاءة المحيطة أو إطفائها. فيما   
يتعلق بأوضاع ضبط اإلضاءة المحيطة، انظر قوائم 

التلفزيون،اإلضاءة المحيطة، ص 18.
MODE: النمط   •

اضغط هذا المفتاح عدة مرات للتنقل عبر األنماط   
المختلفة لتشغيل اإلضاءة المحيطة. 

القنوات المفضلة   
VIEW: لعرض قائمة بكل القنوات التلفزيونية المعّلمة   •

كقنوات مفضلة.
•    إلضافة أو إزالة قناة في قائمة القنوات 

التلفزيونية المفضلة.

   RC4310استخدام جهاز التحكم عن بعد طراز
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 هيئة الصورة   
اضغط هذا المفتاح عدة مرات الختيار هيئة أخرى للصورة: الهيئة األتوماتيكية، تزويم كبير، 4:3 ، تكبير   

سينمائي 14:9،  تكبير سينمائي 16:9، تزويم على الحاشية ، شاشة عريضة.

 
الهيئة األتوماتيكية تجعل الصورة تمأل الشاشة بأكبر قدر ممكن. في حالة وجود حاشية على الشريط السفلي   

األسود، تجعل تلك الهيئة رؤية الحاشية ممكنًا. في حالة وجود شعار إذاعة على ركن الشريط العلوي األسود، 
سيختفي الشعار من على الشاشة. 

يزيل التزويم الكبير األشرطة السوداء من على جوانب البرامج المرسلة بنسبة 4:3 ، وذلك بأقل تشوه.   

باستخدام هيئات الصورة:  تكبير سينمائي 14:9 ، تكبير سينمائي16:9 ، تزويم كبير ، وتزويم على الحاشية،   
يمكنك جعل الحاشية مرئية باستخدام مفاتيح قبضة التحكم: أعلى/ أسفل.   

.(HD) لعالي  لوضو  نو  من  لمصا  مع  متاحة  لصو  هيئا  كل  تكو  : لن  مالحظة   

تكبير سينمائي  4:314:9      تزويم  كبير      الهيئة   األتوماتيكية

 شاشة  عريضة     تزويم على الحاشيةتكبير سينمائي  16:9

 PIP الشاشة المزدوجة /الصورة داخل صورة  
 ،(PIP) اضغط على المفتاح  لتفعيل أو إلغاء سمة الشاشة المزدوجة أو شاشة الصورة داخل صورة  

وذلك تبعًا للصيغة التي تم اختيارها من ضمن مجموعة الصيغ PIP format  في قائمة اإلعداد، تفضيالت 
الصورة والصوت، ص 11.  

تسمح لك سمة PIP باستدعاء شاشة فرعية ضمن نطاق الشاشة الرئيسية ليتسنى لك مشاهدة قناتي تلفزيون،   
أو قناة تلفزيون مع صور من أحد األجهزة الملحقة، في نفس الوقت.  

تسمح لك سمة الشاشة المزدوجة بتقسيم الشاشة الرئيسية إلى شاشتين فرعيتين ليتسنى لك مشاهدة قناتي   
تلفزيون، أو قناة تلفزيون مع مصدر خارجي، أو تبديلة من أحدهما مع صفحة نصوص متلفزة (انظر ص 

21)،  في آن واحد.  

لشاشة. سالة على  لحالة ستظهر  يل ممكنة. في هذ  لتبا مالحظة: قد ال تكو كل   

اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار/ يمين لتحديد نافذة PIP الفرعية، أو الشاشة الفرعية اليسرى/ اليمنى   
في حالة الشاشة المزدوجة

اضغط المفتاح  -P+أو المفتاح  أو مفاتيح األرقام لتغيير القنوات التلفزيونية، أو المصادر   
الخارجية، أو صفحات النصوص المتلفزة في الشاشة المحددة.     

ما بالشاشة  ، تتعلق  لقنو لتي تظهر عند تغيير  لشاشة،  ضة على  لمعر لمعلوما  مالحظة:   
. لمحد

اضغط المفتاح  مرة أخرى للعودة إلى شاشة رئيسية واحدة كاملة. عندئذ سيتناغم جهاز التلفزيون   
 .PIP الستقبال الصورة التي كانت في الشاشة الفرعية المحددة في نمط الشاشة المزدوجة أو

 : مالحظا  
حالة  في  ليسر  لشاشة  من    ،PIP ختيا  حالة  في  لرئيسية   لشاشة  من  لصو  -  يصد   

جة.   لمز لشاشة  ختيا 
مضغوطة.   كاملة   : شاشة  لعر صيغ  من  صيغتا  فر  تتو جة  لمز لشاشة  حالة  - في   

كاملة.     شاشة  ئماعلى  لمتعد  لوسائط  مستعر  محتويا  تعر   
لقفل  ضع  في  مصد  تلفزيونية   قنا  هنا  جة  PIP  بينما  لمز لشاشة  نمط  تفعيل  - عند   

. لصو فسيتم تعتيم 

 PIP تحديد موضع الشاشة الفرعية
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لتحديد شاشة PIP الفرعية .   

اضغط المفتاح  األحمر على جهاز التحكم عن بعد الختيار Position (الموضع).    
لشاشة بعد بضع   سفل  لمعر  لوظائف  ، سيختفي شريط  جر تخا   مالحظة:  لم يتم    

. خر مر  لشريط  يظهر  لكي  لملونة  لمفاتيح  من  مفتا  على   ضغط   . ثو  
. PIP استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد موضع الشاشة الفرعية   
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الغرض من شاشة االستعراض (ومستعرض محتوى الوسائط المتعددة المصاحب لها) هو توفير كل 
المحتويات والخدمات والتطبيقات التي تود استخدامها.

اضغط المفتاح  لتفعيل الوظيفة.  
اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى / أسفل لتحريك اشارة التحديد ألعلى وألسفل على بنود القائمة.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للتجول أعمق داخل هيكل القائمة.  

• Television :التلفزيون 
TV channels: تؤدي إلى قائمة بقنوات التلفزيون.  

• Multimedia : الوسائط المتعددة 
تضم قائمة باألجهزة الموصلة محليًا بالجهاز حيث ُيخزن المحتوى (كالصور، واألفالم، والملفات    

السمعية). انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 20.

المفاتيح الهجائية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد 
يمكن استخدام المفاتيح الهجائية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد إلدخال األرقام والنصوص.   

يمكن استخدام الضغط المتكررعلى المفتاح إلدخال المعلومات الهجائية الرقمية عند اللزوم. تعتمد   
الحروف التي تعرض على اللغة التي تم اختيارها في قائمة التجهيز (Installation). انظر ص 

8.يتم إدخال النص بطريقة تشبه تلك المستخدمة إلدخال الرسائل النصية على الهاتف الجوال. 
عند إدخال حرف أو رقم، يتقدم المؤشر تلقائيًا إلى وضع الحرف التالي بعد مرور الوقت المحدد أو   

بالضغط على مفتاح قبضة التحكم  يمين.  
 

كما يمكن أيضًا استخدام  مفاتيح قبضة التحكم: أعلى / أسفل إلدخال المعلومات الهجائية الرقمية.    
بعد اإلنتهاء، اضغط OK لتأكيد إدخال المعلومة. 

انتقل إلى اللوحة اليسرى.  

✓

MODEON/OFF Ambilight

+

-

+

-

DVD/R TV VCR AUX

MENU

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Ò® ‡

π

º

†

®

®

®®

VIEW

-  FAVORITES  -

SELECT

DEMO

=

SAT

BROWSE

b

q

i 0

M
OT

B

v k

T

b

¬ PV

OK

.@

TUVPQRS WXYZ

JKLGHI MNO

ABCÒ DEF

 1
(.etc)  c  b  a  2  C  B  A  c  b  a  2
(.etc)  f  e  d  3  F  E  D  f  e  d  3
(.etc)  i  h  g  4  I  H  G  i  h  g  4
(.etc)  l  k  j  5  L  K  J  l  k  j  5
(.etc)  o  n  m  6  O  N  M  o  n  m  6
(.etc)  s  r  q  p  7  S  R  Q  P  s  r  q  p  7
(.etc)  v  u  t  8  V  U  T  v  u  t  8
(.etc)  z  y  x  w  9  Z  Y  X  W  z  y  x  w  9
(.etc)  0   @  .  0   @  .  0

RC key Default Multi-tap Alphanumeric entry order

@ . - _ <a  b  c  d  . .. A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space       RC_CURSOR_UP

space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a>  _  -  .  @       RC_CURSOR_DOWN

Key Default RC_CURSOR_UP/RC_CURSOR_DOWN Alphanumeric 
Entry Order

شاشة االستعراض 

Television           

Multimedia 

              

TV channels

USBDevice

Memory Card

 <space> _  - 1 <space> _ - 1 (etc.)
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تعطي قائمة البيان اإليضاحي (Demo) المستخدم فكرة عن السمات والمزايا المتوفرة بجهازالتلفزيون.

اختر البند (Demo) من قائمة الضبط واضغط  مفتاح قبضة التحكم يمين.  
حدد البيان اإليضاحي المطلوب بالضغط على مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل.  

اضغط OK لبدء تشغيل البيان اإليضاحي الذي تم تحديده.  
. حد لمختا مر  إليضاحي  لبيا  مالحظة: يتم تشغيل   

. (TV) اضغط المفتاح  األحمر للخروج من البيان اإليضاحي والعودة إلى نمط التلفزيون  

لمستخد سو بد تشغيلها. إليضاحية  تدخل من جانب  لبيانا  مالحظة: ال تتطلب 

البيان اإليضاحي 

كيفية التنقل عبر قوائم الضبط 
تمكنك قائمة الضبط (Settings) من التوصل لتغييرمتغيرات الضبط والتفضيالت المختلفة.  

• اضغط المفتاح MENU على جهاز التحكم عن بعد الستدعاء قائمة الضبط.
- يمكن تحريك التحديد ليقع على أٍي من بنود القائمة الموجودة على اللوحة اليسرى بواسطة مفاتيح 

قبضة التحكم أعلى / أسفل.
تبين اللوحة اليمنى محتويات بند القائمة المحدد على اللوحة اليسرى.  

ستخد مفتا قبضة  لحالة،  لشاشة.  في هذ  لقائمة على  حيانا ال تظهر كل بنو  مالحظة:   
. لبنو سفل إلظها كل  لتحكم 

- استخدم مفتاح قبضة التحكم يمين لإلنتقال إلى اللوحة اليمنى.
عندئذ تنتقل محتويات اللوحة اليمنى إلى اللوحة اليسري وتظهرعلى اللوحة اليسرى محتويات البند   

الجديد الذي تم تحديده على اللوحة اليسرى.
هذ  لضبط. في  عملية  ثنا  لصو  مالحظة  لمهم  من  يكو  ألحيا  بعض  مالحظة: في   

لضغط على مفتا  . عند  ألخر لبنو  ليمنى، تختفي  للوحة  لتحديد على  لحاال عندما يكو 
للوحة  لى  لتحديد  ينتقل  لمختفية من جديد  لبنو  ، تظهر  خر لتحكم يسا مر  قبضة 

. ليسر

• اضغط على مفتاح قبضة التحكم يسارلتنتقل إلى مستوى أعلى في القائمة مرة أخرى.
- اضغط  المفتاح OK بينما التحديد على البند المطلوب لتفعيله وإنهاء عرض القائمة.

- اضغط  المفتاح MENU مرة أخرى للخروج من قائمة الضبط.
لمرتبطة  لملونة  لمفاتيح  من  على   بالضغط  يضا  لقائمة  عر  نها  مالحظة: يتم   

.( جد بإجر معينة يمكن  تنفذ ( 

  مقدمة 
سُيعرض على شاشة التلفزيون الكثير من التعليمات اإلرشادية و النصوص والرسائل المساعدة أثناء استخدام القوائم أو عند محاولة تنفيذ إجراٍء ما. 

الرجاء اتباع التعليمات وقراءة نصوص المساعدة التي يتم عرضها فيما يتعلق بالبند المعين الذي تم تحديده. ترتبط المفاتيح الملونة بإجراءات مختلفة يمكن تنفيذها تبعًا للوحدة 
المفّعلة من بين الملحقات اإلضافية. اضغط المفتاح الملون المناظر على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ اإلجراء المطلوب.

استخدام قوائم الخيارات 

Settings

TV

Setup

Installation 

Demo

Exit

TV

Picture

Sound

Ambilight

Features 

Info

Settings

TV

Setup

Installation 

Demo

Exit

Demo

Ambilight

Personalisation tool

Pixel Plus 2 

Active Control

Info

Settings

TV

Picture

Sound 

Ambilight

Features

Picture

Personalisation tool

Smart picture

Contrast

Brightness 

Colour

Sharpness

Tint

Info
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يتم البحث عن وتخزين القنوات التلفزيونية قناة قناة.
. ليد لتجهيز  لقيا بكل خطو من خطو قائمة  يتعين عليك 

اختر لغة القوائم 
اضغط المفتاح MENU على جهاز التحكم عن بعد.  

استخدم مفتاح قبضة التحكم أسفل الختيار Installation (التجهيز) من قائمة الضبط.  
استخدم مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة التجهيز.  

اختر Language (اللغة) وادخل قائمة اللغات المتاحة مستخدمًا مفتاح قبضة التحكم يمين.  
اختر اللغة المطلوبة بواسطة  مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل ثم اضغط OK لتأكيد اختيارك.  

واصل استخدام قائمة التجهيز.  

تخزين قنوات التلفزيون 
بعد اختيار اللغة بطريقة صحيحة، يمكنك اآلن البحث عن وتخزين قنوات التلفزيون بطريقتين: التجهيز 

األتوماتيكي أو التجهيز اليدوي (التوليف الستقبال كل قناة على حدة، انظر التفاصيل أدناه).

التجهيز األتوماتيكي 
اختر Automatic installation (التجهيز األتوماتيكي) من قائمة التجهيز.  

مالحظة: يجب أن تكون كل القنوات غير مقفلة لكي تتم البرمجة األتوماتيكية. إذا طلب منك ذلك،   
أدخل رقم الشفرة الخاص بك إلزالة القفل عن كل القنوات.  (انظر قائمة التلفزيون، السمات، ميزة 

القفل الخاصة باألطفال، ص 17) 
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة التجهيز األتوماتيكي.  

سوف تظهر عالمة خيار البرمجة األتوماتيكية Start now (ابدأ اآلن).  
.OK اضغط مفتاح  

اضغط المفتاح األخضر Start لبدأ البرمجة األتوماتيكية.  
تختفي القائمة و يعرض على الشاشة التقدم في عملية البرمجة األتوماتيكية.  

التجهيز اليدوي 

اختر Manual installation (التجهيز اليدوي) من قائمة التجهيز.  
استخدم مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة التجهيز اليدوي.  

اختر بلدك أو الجزء من العالم الذي توجد فيه اآلن.    
اضغط مفتاح قبضة التحكم أسفل الختيار Channel ( القناة).   

أدخل أو اختر الرقم الذي ترغب في تسجيل القناة التلفزيونية عنده.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم أسفل الختيار Search ( بحث).   

سوف يزداد التردد إلى أن يتم العثور على القناة.  
لقنا مباشر  قم  قمه على شكل خانتين  ثالثة،   خا  ، قم بإ لتر مالحظة:  كنت تعر   

قا (مثال048).     أل سطة مفاتيح  بو
اضغط مفتاح قبضة التحكم أسفل الختيار Fine tune (التوليف الدقيق).   

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين وبعد ذلك اضبط التردد بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل إذا   
كان استقبال القناة ضعيفًا.

 Store اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار وبعد ذلك اضغط مفتاح قبضة التحكم أسفل لتختار  
(التخزين). 

.OK اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين وخزن القناة التي حصلت عليها وذلك بالضغط على مفتاح  

كرر الخطوات  إلى  للبحث عن قناة تلفزيونية أخرى.  

التجهيز 

Settings

TV

Setup

Installation 

Demo

Exit

Installation

Language

Automatic installation

Manual installation

Reshuffle/rename channels

Preferred channels

Software upgrade

Info

Installation

Manual installation

Channel

Search

Fine tune

Store

Info

Settings

Installation

Language

Automatic installation

Manual installation

Reshuffle/rename channels

Preferred channels

Software upgrade
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إعادة ترتيب/تسمية القنوات 

يمكنك تغيير ترتيب القنوات التلفزيونية المخزنة. من الممكن أيضًا تغيير اإلسم المخزن في الذاكرة   
أو تخصيص إسم لقناة تلفزيونية أو مصدر خارجي لم يتم إدخال اسم لها من قبل. يمكن إعطاء إسم 

يتكون من 5 حروف أو أرقام (كحد أقصى) للبرامج ذات األرقام من 0 إلى 99 وكذلك للمصادر 
الخارجية.

اختر Reshuffle/Rename channels (إعادة ترتيب/تسمية القنوات) من قائمة التجهيز.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين. ستظهر قائمة القنوات.  

اختر القناة التلفزيونية التي ترغب في إعادة ترتيبها أو تسميتها وذلك بواسطة مفاتيح قبضة التحكم   
أعلى/ أسفل.

إعادة ترتيب القنوات 
اضغط المفتاح  األخضر على جهاز التحكم عن بعد. التحديد اآلن على القناة التلفزيونية التي ترغب   

في تبديلها.
اختر الرقم الجديد الذي تود تبديل القناة معه وذلك بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل.  

اضغط المفتاح  األخضر على جهاز التحكم عن بعد لتبديل القناة التي سيعاد ترتيبها مع القناة المحددة   
حاليًا.

لترتيب. عا  جر  لتحكم عن بعد إللغا  ألحمر على جها  لمفتا  ضغط  مالحظة:   
كرر العملية أعاله إلعادة ترتيب القنوات التلفزيونية األخرى.  

إعادة تسمية القنوات 
اضغط الزر األحمر على جهاز التحكم عن بعد. التحديد اآلن على القناة التلفزيونية التي ترغب في   

إعادة تسميتها.
اختر الحروف بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل أو بالمفاتيح الهجائية الرقمية الموجودة على   

جهاز التحكم عن بعد.
اختر الوضع التالي بمفتاح قبضة التحكم يمين.  

اختر حرفًا جديدًا.  
اضغط المفتاح األخضر أو مفتاح OK عند اإلنتهاء.  

: مالحظا  
ية. لبد ضع  لمؤشر  . سيأخذ  لحر كل  لمسح  ألصفر  لز  ضغط   -

مفاتيح  سطة  بو جديد  حرفا  ختر  لمؤشر.  عند  يقف  لذ  لحر  لمسح  أل  لز  ضغط   -
سفل.  على/  لتحكم  قبضة 

.A    Z لحرفين  بين  لخاصة  لحر  من  غيرها  قا  أل لمسافة  - توجد 
اختر رقم قناة أخرى وكرر الخطوات من  إلى  إلجراء عملية إعادة تسمية أخرى .  

القنوات المفضلة 

بعد مغادرة قائمة التجهيز، يمكنك استعراض القنوات التلفزيونية باستخدام المفتاح -P+. ستعرض   
فقط القنوات الموجودة في قائمة القنوات المفضلة. في تلك القائمة يمكنك اختيار القنوات التي ستكون 

ضمن قائمة القنوات المفضلة.
اختر Preferred channels ( القنوات المفضلة) من قائمة التجهيز.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لعرض قائمة القنوات التلفزيونية المخزنة.  
اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل الختيار القناة التلفزيونية التي ال ترغب في إضافتها للقائمة   

المفضلة.
اضغط مفتاح OK لتأكيد اختيارك.  

كرر العملية لكل قناة تود أن تجعلها غير مفضلة.  
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تحديث البرامجيات 
تسمح لك هذه القائمة بتحديث برامجيات تلفزيونك باستخدام أداة USB أو كرت ذاكرة.   

التحديث بأداة USB/ كرت ذاكرة 
من الممكن بدء عملية التحديث من أداة USB أو كرت ذاكرة قبل بدء تشغيل جهاز التلفزيون. يجب   
أن تكون وحدة الذاكرة معبأة مسبقًا بنسخة مهيكلة من التحديثة المناسبة والتي يمكن الحصول عليها 

من الموقع www.philips.com/support على شبكة اإلنترنت. 
لمعرفة كيفية تحميل إصدار جديد من البرامجيات على وحدة الذاكرة لديك، انظر ملحق 1، ص 37.   

Software upgrade 
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تستخدم هذه القائمة للتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات اإلضافية.

تسمح لك قائمة Preferences (التفضيالت) بتغييراألوضاع التي تستخدم عادًة من حين آلخر فقط.
تسمح لك قائمة Source (المصدر) باختيار مصدر.

التفضيالت 
.MENU اضغط مفتاح  

اختر Setup (اإلعداد) بواسطة مفتاح قبضة التحكم أسفل واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيار   
قائمة Preferences (التفضيالت). 

 Picture/sound preferences اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى الختيار قائمة  
(تفضيالت الصورة/الصوت).  

 Picture/sound preferences اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى لدخول قائمة  
(تفضيالت الصورة/الصوت). 

تفضيالت الصورة/الصوت 
صيغة PIP (الصورة داخل صورة)   

تسمح لك هذه القائمة باختيار الصيغة المفضلة (PIP أو شاشة مزدوجة) والتي يمكن بعدئذ التحكم في   
عرضها من عدمه بالضغط على مفتاح  .

 .(PIP) صيغةPIP format اختر  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

اختر صيغة PIP أو صيغة Dual screen (الشاشة المزدوجة) بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/  
أسفل.

انظراستخدام جهاز التحكم ، ص 5.

التجسيم التلقائي للصوت 
أحيانًا تبث محطات التلفزيون إشارات خاصة لبرامج مشفرة بالصوت المجسم. عندما تكون سمة   

Auto surround (التجسيم التلقائي للصوت) مفّعلة، يقوم جهاز التلفزيون تلقائيًا بالتحويل إلى 
أفضل نمط الستقبال الصوت المجسم.

 

تفضيالت السمات 
 (Teletext 2.5 ) النصوص المتلفزة  

توفر بعض جهات البث إمكانيات لعرض ألوان أكثر، وألوان أخرى للخلفية، وصور أفضل في   
صفحات النصوص المتلفزة.

.Features preferences (النصوص المتلفزة 2.5) من قائمة Teletext 2.5اختر  
. Teletext 2.5 ـ تفعيل أو إلغاء سمة Off أو On اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيار  

اختر Teletext 2.5 On لالستفادة من مزايا هذه السمة.  
اختر Teletext 2.5 Off إذا كنت تفضل الشكل الماصح أكثر لصفحات النصوص المتلفزة. ينطبق   

 .Teletext 2.5 هذا اإلختيار على كل القنوات التي تبث صفحات نصوص متلفزة

لى نمط 2.5    لمتلفز  لنصو  ستقبا بث  ألمر بضع ثو قبل  يتحو  مالحظة: قد يستغر   
.Teletext
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تفضيالت القائمة 
OSD (العرض على الشاشة)   

.OSD اختر  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيارNormal (عادي)  أو Minimum (حد أدنى).   

Normal (عادي): يفّعل عرضًا مستمرًا لرقم القناة (لمدة 10 دقائق) و عرضًا موسعًا لمعلومات القناة   
التلفزيونية والبرنامج على الشاشة،   مثًال معلومات عن البرنامج الرئيسي أو الفرعي، جودة اإلشارة 

الداخلة الخاصة بالملحقات اإلضافية الموصلة، وصيغة العرض و نمط الصوت.  
Minimum (حد أدنى): يفّعل عرض لمعلومات مخفضة عن القناة. انظراستخدام جهاز التحكم ، ص 4    

  معلومات العرض.   
 

عنوان البرنامج 
اختر Programme title (عنوان البرنامج).   

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيار Yes (نعم) أو No (ال) لعنوان البرنامج.  
عند اختيار نعم، بعد اختيار برنامج تلفزيوني أو بعد ضغط المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد،   

يمكن لقناة تلفزيونية بث اسم القناة أو عنوان البرنامج.   
عند اختيارال، سيظهرعنوان البرنامج فقط بعد ضغط المفتاح  وليس بعد اختيارقناة تلفزيونية.  

إدخال/تغييرالشفرة 
اختر Set (إدخال) أو Change code (تغيير الشفرة) من قائمة تفضيالت القائمة بواسطة مفتاح   

قبضة التحكم أسفل.
في حالة عدم وجود رقم سري بعد، سيقتصر بند القائمة هذه على Set code (إدخال الشفرة). اتبع   

التعليمات على الشاشة. 
إذا كان قد تم إدخال رقم سري في السابق، فسيقتصر بند القائمة هذه على Change code (تغيير   

الشفرة). اتبع التعليمات على الشاشة. 
كل األرقام من 0000 إلى 9999 هي شفرات مقبولة.  

ستعود قائمة تفضيالت القائمة للظهور مرة أخرى برسالة تؤكد استحداث رقم سري.  

األوضاع المضبوطة في المصنع 
تمكنك هذه الوظيفة من إعادة معظم أوضاع ضبط الصورة والصوت إلى حالتها المعّرفة في المصنع.  

اختر Factory settings (أوضاع المصنع)  بواسطة مفتاح قبضة التحكم أسفل.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

اضغط المفتاح OK لمسح أوضاع الضبط التي تم تعديلها وإعادتها لقيمها األصلية عند مغادرة   
الجهاز للمصنع.

هام: لقد نسيت الرقم السري الخاص بك!
.OK (تغيير الشفرة) من قائمة تفضيالت القائمة ثم اضغط Change code اختر  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين وأدخل الشفرة المهيمنة 8-8-8-8.   
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى وأدخل رقمًا سريًا جديدًا من أربعة أرقام.  

Settings/Setup
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المصدر 
تمكنك هذه القائمة من اختيار أجهزة الملحقات اإلضافية التي قمت بتوصيلها إلى المداخل/المخارج 

الخارجية.

اختر Source (المصدر) من قائمة اإلعداد.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع األجهزة الملحقة   

بالمدخل الذي تم اختياره.
اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.  

عندما تختارAV1، AV2، AV3، DVI، HDMI، أو Side ستظهر قائمة تمكنك من التعرف على   
نوع الجهاز الملحق الموصل بذلك المدخل. يكتشف جهاز التلفزيون تلقائيًا وجود األجهزة الملحقة 

المَوّصلة به، ويقوم بتوجيه اشاراتها بالشكل المناسب.

الصوت الرقمي 
اخترDigital Audio In 1 or 2(الصوت الرقمي مدخل 1 أو 2) عندما يتوقع جهاز التلفزيون أن   
تأتي إشارة صوت رقمية لجهاز ملحق موصل به من مدخل صوت رقمي. قم باختيار المصدر الذي 

تم توصيل جهازالصوت الرقمي الملحق إليه.

باإلضافة إلى قبول إشارة سمعية عن طريق مدخل الصوت الرقمي، يمكن لجهاز التلفزيون إخراج   
 DIGITAL) اشارة سمعية رقمية مشفرة بطريقة دولبي عن طريق وصلة المخرج السمعي الرقمي
AUDIO OUT) ، وذلك للتوصيل إلى مكبر أو ُمستقبل خارجي. إذا كان المكبر أو الُمستقبل لديك 

مزودًا بُوصلة مالئمة للمدخل السمعي الرقمي عليه، فسيمكنك توصيله بالمخرج السمعي الرقمي على 
جهازالتلفزيون بكبل واحد.     

انظر الملحقات اإلضافية الموصلة، والمستقبل متعدد القنوات للصوت الرقمي المجسم، ص 27.   
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 (TV) على جهاز التحكم عن بعد الستدعاء قائمة الضبط. توفر قائمة التلفزيونMENU اضغط المفتاح
عرضًا للقوائم الفرعية المنبثقة منها والتي يمكنك اختيارها.

لقائمة. كثر من بنو  حد   ختيا  خلة، يمكن  لد إلشا  مالحظة: تبعا لنو 

قائمة الصورة 
   .(HD) مالحظة: بعض بنود القوائم ال تتوافر في حالة المصادر من نوع الوضوح العالي  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيارPicture (الصورة)    
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى لدخول قائمة الصورة.  

اخترالبنود المطلوبة من القائمة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى;  

عدل أوضاع الضبط بواسطة مفاتيح قبضة التحكم.  اختربنود القائمة الفرعية بواسطة مفاتيح قبضة   
التحكم أعلى/أسفل.

أداة التشخيص 
تساعدك أداة التشخيص  Personalisation tool في التوصل إلى ضبط للصورة يالئم ذوقك   

الشخصي. يتم ذلك بتقديم سلسلة من شاشات الضبط، كل منها يتضمن شاشات مقسومة نصفين. في 
كل مرة يتعين عليك اختيار الناحية األفضل من الشاشة. في النهاية، تظهر شاشة كاملة بأوضاع 

الضبط التي تم اختيارها بهذه الطريقة.
 ، لصو لمتاحة لضبط  ألخر  لخيا  جو    لى تغيير لتشخيص  مالحظة: لن تؤ    

.Smart picture لذكية لشخصي للصو  لضبط  نها ستغطي على بيانا  باستثنا 
اخترPersonalisation tool  (أداة التشخيص)  واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

ستظهر شاشة ترحيب تتبعها عدة شاشات ضبط.  
بواسطة المفاتيح الملونة، قم كل مرة باختيار الصورة األفضل بالنسبة لك (الناحية اليمنى أو اليسرى   

من الشاشة).  .
في النهاية، اضغط المفتاح األخضر لتخزين أوضاع الضبط المناظرة للصورة المفضلة التي اخترتها.  

الصورة الذكية 
اختر Smart picture (الصورة الذكية) لعرض قائمة بأوضاع ضبط للصورة معّرفة مسبقًا، وكل   

منها تناظر أوضاع ضبط معينة تمت في المصنع.   
Personal (شخصي) تعني أوضاع التفضيالت الشخصية للصورة في قائمة الصورة. 

ظل  في  مايمكن  فضل  لصو  لتبد  لمصنع  في  هذ  فيليبس  تلفزيو  جها  ضبط        مالحظة: تم 
. نظر أل منزلك  لنيو لتي تستخد عا مصابيح  ية  لتجا لمحال  لتي تسو  لعالية  إلضا 
لصو  نما  ، فإننا ننصحك باستعر مجموعة  لمحال ضا تلك  جة  لن يكو مضا بنفس 

  . لمكا ية في  لر لتي تالئم ظر  لصو  لقائمة لكي تختا بنفسك  لتي تتضمنها تلك  لذكية 
لمناسب. الختيا لصو Natural (طبيعي) تمثل  لزبائن   سيجد معظم 

   (Contrast)التباين
تقوم بضبط شدة إضاءة األجزاء المضيئة من الصورة بينما ُتبقي على األجزاء المعتمة بدون تغيير.  

 (Brightness) اإلضاءة
تقوم بضبط كمية الضوء للصورة ككل، مما يؤثر بصورة رئيسية على أجزاء الصورة األكثر إعتامًا.  

(Colour) اللون
تقوم بضبط مستوى تشبع األلوان لتالئم تفضيالتك الشخصية.  

 (Sharpness) حدة الوضوح
تقوم بضبط حدة وضوح التفاصيل الدقيقة في الصورة.  

 (Tint) درجة اللون
تقوم بزيادة أو تقليل األلوان الدافئة (Warm) كاألحمر و الهادئة (Cool) كاألزرق لتالئم ذوقك   

الشخصي.  
اختر Cool (هاديء) لتضفي على اللون األبيض زرقة، أو Normal (عادي) للحصول على لونه   

المتعادل، أو (Warm) لتضفي عليه حمرة.

قائمة التلفزيون 
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الخيارات الرقمية 
يعتبر الوضع Pixel Plus 2  الوضع المثالي، حيث يقوم بمعالجة كاملة للصورة لجعل كل عنصر من   

عناصرها على أحسن مايمكن، وذلك بتحسين التباين، وحدة الوضوح، وعمق الصورة، و استنطاق األلوان، 
والتألق من كل مصادر الصور، بما في ذلك المصادر من نوع الوضوح العالي. 

 .Movie Plus للحصول على أفضل أداء فيما يتعلق باألفالم من كل المصادر، قم باختيار وضع  
يوَصى باستخدام وضع Standard فقط مع المصادر ذات الضجيج العالي أو المستوى المنخفض من   

.Pixel Plus 2  اإلنتاج، وكذلك لألشخاص الذين ال تعجبهم نعومة الصورة التي يوفرها وضع

 (Dynamic contrast) التباين الديناميكي
تقوم تلقائيًا بجعل التباين ملحوظًا أكثر في الصور األكثر إعتامًا واألكثر إضاءة عند تغير الصورعلى   

الشاشة. 
 Minimum  (متوسط). قد يكون من المفضل أحيانًا اختياراألوضاع Medium  عادًة اخترالوضع  

(حد أدنى)، أو  Maximum (حد أقصى) ، أو Off (إلغاء).  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للقائمة .  

اخترأحد األوضاع بواسطة مفتاح قبضة التحكم أعلى/ أسفل.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.  

Digital Noise Reduction (DNR) (التقليل الرقمي للضجيج)
تقوم تلقائيًا بحجب وتقليل الضجيج في الصورة ومن ثم يحّسن جودة الصورة عند استقبال اشارات   

فيديو ضعيفة.
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للقائمة .  

اختر أحد األوضاع Off، أو Medium ، Minimum أو Maximum تبعًا للضجيج في   
الصورة.

اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.  

Colour enhancement (تقوية األلوان) 
عند تفعيلها، تقوم هذه السمة تلقائيًا بالتحكم في تعزيز اللون األخضر ومط اللون األزرق، ومن ثم   

تجعل األلوان أكثر حيوية.
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

باستخدام مفتاح قبضة التحكم يمين اختر أحد الوضعين On (التفعيل) أو Off (اإللغاء) لتفعيل أو   
إلغاء سمة تقوية األلوان.

Hue (تدرج اللون) 
.NTSC تقوم بتعويض تفاوت األلوان في حاالت البث المجهز بطريقة  

هيئة الصورة 
تقوم بنفس عمل المفتاح  الموجود على جهاز التحكم عن بعد. انظراستخدام جهاز التحكم ، ص   

.5

Active Control (التحكم الفاعل) 
يقوم جهازالتلفزيون بقياس وتصحيح اإلشارات التي يستقبلها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة.   
يستخدم الجهاز أيضًا مجسًا ضوئيًا لمراقبة ظروف اإلضاءة المحيطة في الغرفة، ومن ثم ضبط   

األوضاع األساسية لضبط الصورة لتحقيق أفضل رؤية متاحة. 
عندما يكون التحكم الفاعل في وضعه األقصى، سيتأثر كل من اإلضاءة، والتباين، ولون اإلضاءة   

المحيطة بذلك المجس الضوئي. 
عندما يكون التحكم الفاعل في وضعه األدنى، سيتأثر فقط لون اإلضاءة المحيطة.  

اختر Active Control (التحكم الفاعل) .  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول لقائمة الخيارات المتاحة للتحكم الفاعل.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم أسفل/أعلى الختيار القيم Off (إلغاء)، أو Minimum ( حد أدنى)،   
Medium (متوسط) أو Maximum (حد أقصى) للتحكم الفاعل. 

يجري تعديل ضبط الصورة لتحقيق العرض األمثل باستمرار. ال يمكن اختيار بنود القائمة تلك.  
اضغط المفتاح OK أو انتظر حتي انتهاء الوقت لكي تخرج من قائمة التحكم الفاعل.  

Settings

TV

Picture

Sound

Ambilight

Features 

Picture

...............

Digital options

Dynamic contrast

DNR 

Colour enhancement

Hue

Picture format

Active Control

Info



16

قائمة الصوت 
. (Settings TV) (الصوت) من قائمة ضبط التلفزيون Sound اختر  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة الصوت.  
اخترالبنود المطلوبة من القائمة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  
عدل أوضاع الضبط بواسطة مفاتيح قبضة التحكم.   

تذكر: تكون أوضاع التحكم في مستوياتها اإلعتيادية (منتصف المدى) عند دخول المقياس الشريطي.

Smart sound (الصوت الذكي) 
اختر Smart sound (الصوت الذكي) لعرض قائمة بأوضاع لضبط الصوت معّرفة مسبقًا، وكل   

ي (Treble) والجهير(Bass) تمت في المصنع. 
ِ
منها تناظرأوضاع ضبط معينة للّند

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للقائمة . اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل   
الختياروضع من أوضاع ضبط الصوت المعّرفة مسبقًا. Personal (شخصي) تعني أوضاع 

التفضيالت الشخصية للصوت في قائمة الصوت. 
 

تقو بتعديل   لمعرفة مسبقا  لصو  ضا ضبط  ضعا من  لتي تختا  للحظة  مالحظة: في   
لسابق  لشحصي  لضبط  ضا  لقائمة كلها محل  ، ستحل قيم  لصو ضع للضبط في قائمة 

ياها. ماسحة 

Volume (شدة الصوت) 
تقوم بضبط مستوى شدة الصوت الخارج.  

Balance (التوازن) 
تقوم بضبط مستوى الصوت الخارج من السماعات اليمنى واليسرى للحصول على أفضل تجسيم   

للصوت من موقع استماعك.

Headphone volume (شدة صوت سماعات الرأس) 
تتحكم في مستوى شدة الصوت في سماعات الرأس.  

Surround mode (نمط الصوت المجسم) 
تختار أنماطًا من الصوت المجسم والمحيط تعتمد على إشارات مبثوثة أو إشارات مستقَبلة من   

مصادر خارجية موصلة بالجهاز.

Dual I/II (مزدوج 1 أو 2) 
تختار، لكل قناة، Language I (لغة 1) أو Language II (لغة 2) عند توفر بث مزدوج   

للصوت.

Mono/Stereo (أحادي/ثنائي) 
تختار، لكل قناة، صوت أحادي/ثنائي عند توافر بث تناظري للصوت.  

Automatic Volume Leveler  (AVL) (الضبط األتوماتيكي لمستوى الصوت) 
تقوم تلقائيًا بتقليل االختالفات في شدة الصوت بين القنوات والبرامج، وذلك لتوفير مستوى كّلي ثابت   

بشكل عام.  في المقابل، يؤدي ذلك إلى تقليل مدى ديناميكية الصوت.

Delta volume (الضبط التفاضلي لشدة الصوت) 
تسمح لك بتصحيح أي اختالفات دائمة في شدة الصوت بين القنوات التلفزيونية أوالمصادر الخارجية   

المختلفة.
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قائمة السمات 
.(TV Settings) (السمات) من قائمة ضبط التلفزيون Feature اختر  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة السمات.  
اخترالبنود المطلوبة من القائمة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  
عدل أوضاع الضبط بواسطة مفاتيح قبضة التحكم.   

 
Subtitle (الحاشية) 

 (teletext) ينبغي تخزين صفحة الحاشية لكل قناة تلفزيونية. قم بتفعيل عرض النصوص المتلفزة  
واختر صفحة الحاشية من الفهرس.  قم بإلغاء عرض النصوص المتلفزة.  

في الوضع  Subtitle On (الحاشية مفّعلة) سيتم عرض الحاشية تلقائيًا على القنوات التلفزيونية   
التي تم اختيارها إذا وجدت الحواشي في البث المستقَبل. سيظهر رمز للداللة على اختيار نمط 

التفعيل. اختر On during mute (تفعيل أثناء إلغاء الصوت) إذا كنت ترغب في عرض الحاشية 
تلقائيًا فقط عندما يكون الصوت قد ألغي بواسطة المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.

Sleeptimer (موقت النوم) 
تضبط الفترة الزمنية التي بعدها يطفيء جهاز التلفزيون نفسه منتقًال إلى وضع االنتظار.  

اختر Sleeptimer (موقت النوم) .  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

اخترالقيمة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل. تضم هذه القائمة قيمًا من 0 إلى 180   
دقيقة. 

عند اختيار القيمة 0، يبقى موقت النوم مطفًأ. يمكنك دائمًا إطفاء جهاز التلفزيون في وقت أقرب، أو 
اختيار قيمة زمنية أخرى.

Child lock (قفل األطفال) 
اختر Child lock (قفل األطفال) من قائمة السمات.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة قفل األطفال. سيطلب منك إدخال رقمك السري.  
مالحظة: يتعين عليك إعادة إدخال رقمك السري في كل مرة تدخل فيها إلى قائمة قفل الطفل.  

هام: لقد نسيت الرقم السري الخاص بك! انظر ص 12.
اختر أحد البنود التالية من قائمة قفل األطفال:  

• Lock (قفل) لقفل كل القنوات والمصادر الخارجية.
• Custom lock (القفل المفّصل) ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.

اختر:  
- Lock after (قفل بعد) لقفل كل البرامج ابتداًء من وقت معين إلى نهاية اليوم. اضغط مفتاح قبضة 

 Onالتحكم يمين ثم أدخل الوقت المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويمين. اختر
(تفعيل) بمفتاح قبضة التحكم يمين لتفعيل القفل.

- Channel lock (قفل قناة) لقفل قناة تلفزيونية معينة أو مصدر خارجي معين.  
• اختر Unlock (فك القفل) إللغاء كل األقفال التي وضعتها.

On timer (موقت التشغيل) 
تقوم تلقائيًا بتشغيل جهاز التلفزيون لعرض برنامج برقم محدد وفي وقت محدد.  

اختر On timer (موقت التشغيل) من قائمة السمات.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة موقت التشغيل.  
اختر Timer (الموقت) ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

اختر On (تفعيل) .  
اختر Channel (القناة) ثم اختر القناة التلفزيونية التي ترغب في تشغيل التلفزيون عليها في يوم   

وتاريخ محددين.
اختر Day (اليوم) ثم اختر يومًا من أيام األسبوع أو اختر Daily (يوميًا).   

اختر Time (الوقت) ثم اختر الوقت باستخدام مفاتيح األرقام أو بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/  
أسفل.

اضغط مفتاح OK لتفعيل اإلختيار.  
اضغط المفتاح MENU مرة أخرى للخروج من القائمة.   

 : مالحظا  
لمفتا  . ضغط  خالها  لتى تم  لموقت  ضا  - للتحقق من 

حد. تشغيل  موقت  ضبط  - يمكن   
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 :(Smart colour) أنماط الضوء الذكي
• Personal (شخصي): اختر أي لون أو تدرج ليالئم رغبتك 

الشخصية، مثًال ليتمشى مع ديكور الغرفة، أو محتوى البرامج التي 
تشاهدها (رياضة، افالم، الخ)، أو مزاجك الحالي.

• Warm white (أبيض دافيء): يتماشى هذا اللون مع الضوء 
الذي تصدره معظم مصابيح اإلضاءة المعتادة. اختر هذا الوضع إذا 
كنت ترغب أن تالئم اإلضاءة المحيطة اإلضاءة المعتادة في غرفة 

المعيشة.
• Cool white (أبيض هاديء): يتماشى هذا اللون مع ضوء 

النهارالمعتاد (K 6500). اختر هذا الوضع إذا كنت ترغب في لون 
أكثر لطفًا. 

 SMPTE صفا لموصى به تبعا لمو لوضع  مالحظة: K 6500 هو 
. لعر لمحيطة لوسائل  لخلفية  فيما يتعلق باإلضا 

• Blue (أزرق): يفضل معظم الزبائن اللون األزرق للحصول على 
جو لطيف و عصري و يدعو للتأمل. اختر هذا اللون تبعًا لرغبتك 

الشخصية أو مزاجك الحالي.

قائمة اإلضاءة المحيطة 
اإلضاءة المحيطة هي مفهوم مبتكر لإلضاءة يستخدم أضواًء بألوان ُيتحكم فيها تمامًا من خلف جهاز 

التلفزيون لتعزيز متعة المشاهدة. ُيستخدم تحليل محتوى الصورة في تعديل ألوان تلك اإلضاءة باستمرار، 
أو تضبط اإلضاءة عند ألوان ثابتة وظالل كثيرة من األبيض. توفر اإلضاءة المحيطة مشاهدة مثالية 

لتلفزيونك تمتاز برؤية مريحة، واستيعاب أفضل للتفاصيل والتباين واأللوان في الصورة. 
والتلفزيون في وضع االنتظار، يمكن ضبط وتشغيل تلك اإلضاءة عند أي لون إلضفاء جو فريد من نوعه 

على الغرفة.

اختر Ambilight (اإلضاءة المحيطة) من قائمة التلفزيون.  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة اإلضاءة المحيطة.  

اختر Ambilight واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيار Off ( إلغاء) أو  On ( تشغيل).  
• Off ( إلغاء): سيقوم بإطفاء أنوار اإلضاءة المحيطة وتعتيم كل البنود األخرى بقائمة اإلضاءة المحيطة.

• On (تشغيل):  يتم تشغيل أنواراإلضاءة المحيطة. قم بضبط األنوار باستخدام القوائم أدناه.

اختر Brightness (اإلضاءة) لضبط شدة الضوء الخارج من أنوار اإلضاءة المحيطة.  
 Colour :(النمط) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين الختيارأٍي من األوضاع Mode اختر  

(اللون)، Ambience (المحيط)، Relaxed (مريح)،   Movie (فيلم)، أو Action (حركي). 
• Colour (اللون): ينتج ضوءًا ثابتًا تبعًا ألوضاع الضبط في قائمة ألوان األضاءة المحيطة. أنظر 

التفاصيل أدناه.
• في الخيارات Ambience، Relaxed، Movie، و Action يتم تغييرشدة اإلضاءة وألوانها 

ديناميكيًا لتالئم محتوى الشاشة. 
سُيؤثرالنمط المختارعلى سرعة التغيير و/أو تشبع األلوان و/أو الشدة، والتي تحدد بدورها انطباع   

المشاهد.   
فمثال، في النمط Relaxed (مريح) يكون معدل التغير في اإلضاءة واأللوان هادئًا وسلسًا مما   

يجعلك تستغرق في المشاهدة بشكل مريح. في النمط Ambience (المحيط) يكون معدل التغير في 
اإلضاءة واأللوان كما هو معّرف مسبقًا في المصنع. 

النمط Movie (أفالم) سيزيد اإلستمتاع بمشاهدة األفالم، في حين يقوي النمط Action (حركي)   
اإلنطباع الديناميكي أثناء المشاهدة.

مالحظات:
- معدل التغير المستخدم محدود كيال يسبب أحاسيس غير مريحة.

- تبعًا للنمط المختار، سيتم في بعض الحاالت تعتيم بعض بنود قوائم اإلضاءة المحيطة ومن ثم لن 
يتسنى اختيارها.

 :(Mode) (اللون) من قائمة النمط Colour في حالة اختيار  
• اختر البند Colour (اللون) من قائمة اإلضاءة المحيطة واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.

 Warm ،(شخصي) Personal :(الضوء الذكي) ثم اخترأحد البنود Smart colour اختر •
white (ابيض دافيء)، Cool white (أبيض هاديء)، أو Blue (أزرق). .

• اختر Palette (لوحة األلوان) الختيار اللون العام لإلضاءة المحيطة.
• اختر Saturation (التشبع) لضبط مدى عمق اللون.

 : مالحظا  
Personal (شخصي). نمط  في  للو  جعل  لى  لتشبع   / أللو  لوحة  ضبط  - سيؤ 

ضع  من  لمحيطة  إلضا  تشغيل  عند  لمستخد  لنمط  هو  للو  لمختا  لنمط  - سيكو 
. النتظا

 :(Mode) من  قائمة النمط Action أو Movie أو  Relaxed أو Ambience في حالة اختيار  
• اختر البند  Separation (الفصل) من قائمة اإلضاءة المحيطة واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.

• اخترOff (إلغاء) للحصول على أداء أحادي تتصرف فيه كل مصابيح اإلضاءة المحيطة بنفس 
الطريقة. 

• اختر Minimum (حد أدنى)، Medium (متوسط)، أو Maximum (حد أقصى) لتحديد مدى 
التأثير الثنائي على مصابيح اإلضاءة المحيطة المتوفرة.

اختر Balance (التوازن) واستخدم مفاتيح قبضة التحكم يسار/بمين لضبط وتشكيل أي لون   
ومستوى لشدة اإلضاءة على الجانبين األيمن و األيسرمن الصورة لتالئم تمامًا ترتيبة الغرفة.

اإلضاءة المحيطة في وضع االنتظار 
عند اطفاء الجهاز تمامًا ستطفأ كذلك اإلضاءة المحيطة. عندما يكون الجهاز في وضع االنتظار   

(Standby) يمكن استخدام اإلضاءة المحيطة لتوفير جو اضاءة فريد من نوعه في الغرفة.   اضغط 
المفتاح AMBILIGHT ON/OFF على جهاز التحكم عن بعد(انظر ص 4) لتشغيل/إطفاء 

اإلضاءة المحيطة.

مالحظة: تداخل األشعة تحت الحمراء 
لتجنب التأثيرالسيء على استقبال األشعة تحت الحمراء الخاصة بجهاز التحكم عن بعد، ضع كل األجهزة 

اإلضافية الملحقة بعيدًا عن مجال الرؤية الخاص باإلضاءة المحيطة لجهاز التلفزيون. 
مالحظة: نظام اإلضاءة المحيطة لن يعمل بشكٍل جيد عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 15 درجة 

مئوية (59 درجة فهرنهيت). 
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ُيَمكنك مستعرض الوسائط المتعددة من عرض الصور والصوت و األفالم وتشغيل ملفات الصوت 
المخزنة على أجهزة  USB وكروت الذاكرة. 

 ( يتم تفعيل مستعرض الوسائط المتعددة من قائمة االستعراض (Browse) (اضغط المفتاح 
باختيارأحد األجهزة ثم الضغط على مفتاح قبضة التحكم يمين.

مالحظات:
- يمكن قراءة أنواع كروت الذاكرة التالية:

 Compact Flash I & II،  Memory stick، Memory stick PRO،  SD Card/Mini SD  
.MultiMedia Card  و ،Card،Smart Media، Micro Drive

- و يمكن اخراج الناتج بالصيغ التالية:
 JPEG :للصور •

 MP3، MP3 Pro :للصوت •
  MPEG1 ،  MPEG2، MPEG4، DIVX، XVIDللفيديو: ملفات •

.FAT/DOS تقبل فقط أدوات الذاكرة المجهزة بطريقة -
- إذا وجدت أن الجهاز ال يوفرالدعم لكاميرتك، حاول أحد هذه الحلول:

• تأكد من تشغيل الكاميرا وتحقق من أوضاع ضبطها وقم بتصحيحها لتناسب الجهاز (راجع دليل 
الكاميرا). 

• انزع كرت الذاكرة من الكاميرا وأدخله في فتحة كرت الذاكرة على الجهاز، راجع الموقع
  www.philips.com/support  لمزيد من المعلومات.

- لن تتحمل شركة فيليبس أي مسئولية إذا كان الجهاز ال يدعم  أداة USB أو كرت الذاكرة لديك.

حماية البيانات بالكرت  
• ال تنزع كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز أثناء قراءة أو استعراض المحتوى. فقد يؤدي ذلك إلى إتالف 

.USB كرت الذاكرة / أداة
• ال تلمس أطراف التوصيل الموجودة خلف الكرت.

• دائمًا أدخل الكرت بالوجهة الصحيحة. قد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى  اتالف الكرت والوحدة.
• ال تعّرض الكرت لضغط زائد أو صدمات قوية.

• قد تؤدي األعطاب في الكرت أو الوحدة إلى فقدان البيانات أو إتالف الكرت.
• لن تتحمل شركة فيليبس أي مسئولية عن أي تلف أو فقدان للبيانات المخزنة.

تحذير:
 . كر لذ بكر  باللعب  لألطفا  تسمح  . ال  كر لذ كر  لصغا  ألطفا  بلع  من  خطر  هنا   

مه. ستخد النتها من  كر بمجر  لذ لة كر  لرجا 

Compact Flash I & II /
Micro Drive

Memory Stick

Smart Media
Card

MultiMedia Card /
SD Card

C
F

 USB استعراض المحتوى من كرت ذاكرة / أداة
إدخال كرت ذاكرة / أداة USB إلى الجهاز 

. لتلفزيو هذ  كر    USB مع  يد كر  مالحظة: ال يتم تو

ضع كرت الذاكرة في إحدي فتحات كروت الذاكرة على الجانب األيمن للتلفزيون. أدخل الكرت في الفتحة 
حتى تسمع صوت تكة. 

 2.0USB  أو الكاميرا الرقمية، قم بتوصيلها إلى أحد وصالت (memory stick) في حالة اصبع الذاكرة
على التلفزيون. 

عند إدخال كرت ذاكرة / أداة USB إلى الجهاز، ستعرض قائمة الوسائط المتعددة تلقائيًا. انظر مزيدًا من 
التفاصيل أدناه.

إخراج كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز 
قم أوًال بإنهاء قائمة المستعرض (Browse). لعمل ذلك، اضغط المفتاح  على أداة التحكم عن   

بعد. 
اسحب كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز.  

مستعرض الوسائط المتعددة 

Television           

Multimedia               

TV channels

USBDevice

Memory Card



مفاتيح الوظائف على الجزء السفلي من الشاشة 
Details (التفاصيل)   لعرض وصف للملف أو الدليل الذي تم اختياره؛ 

Transitions (اإلنتقاالت)   الختيار ما إذا كان المطلوب تنفيذ انتقال أثناء عرض للشرائح؛ 
Slide time (مدة الشريحة)    الختيار مدة عرض الشريحة أثناء عرض للشرائح؛ 

Rotate (تدوير)   لتدوير الصورة؛ 
Repeat one/all (تكرار واحدة/الكل)   لتكرار تشغيل ملف موسيقى؛ 

Shuffle (خلط):    لخلط مجموعات أفالم الموسيقى بشكل عشوائي؛ 
Zoom (تزويم):    الختيار أحد تكبيرات التزويم (x1, x2, x4) بواسطة مفاتيح      

قبضة التحكم أعلى/أسفل. 
   باإلضافة لذلك، يمكنك تحريك نافذة التزويم على الشاشة بواسطة 

مفاتيح قبضة التحكم؛
Full/small screen (شاشة كاملة/صغيرة)    للتبديل بين شاشة كاملة وشاشة صغيرة. 

 OK ئح بالمفتا لشر ال بإيقا عر  يم، قم  لتز حد تكبير  ختيا  لصو   ير  مالحظة: لتد
 . أل لمفتا   

مفاتيح الوظائف األخرى على جهاز التحكم عن بعد 
للتوقف تمامًا عن عرض المحتوى؛  
للتوقف مؤقتًا عن عرض المحتوى؛  

لتشغيل ملف واحد، بدء عرض شرائح، تشغيل مجلد أو مجموعة 
أخرى؛   

لتسريع عرض المحتوى لألمام؛
لتسريع عرض المحتوى للخلف.
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قد تظهر هذه األيقونات:
  

مجلد 

صور 

موسيقى 

قائمة مفضلة/ألبوم مجّمع ذاتيًا  

فيديو 

 : مالحظا
ئح مع خلفية موسيقية.  لشر لتلفزيو عر  • يدعم هذ 

نظر ملحق 2  36.
يبد  عندما  لصو  يقا  (Browser). سيتم  لمستعر   •

لنهاية. لى  لوصو  ،  عند  خر غنية  تشغيل 
. 128 حر عن  لملف  سم  طو  يزيد  ال  • ينبغي 

.38   ،3 لملحق  جع  لفنية،  لمالحظا  من  • لمزيد 

قائمة مستعرض الوسائط المتعددة  
أدخل كرت ذاكرة / أداة USB في الجهاز .  

اختر كرت ذاكرة أو أداة USB من Multimedia بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.  
سيسمح لك مستعرض الوسائط المتعددة باستعراض المحتويات المخزنة على كرت الذاكرة أو أداة 

USB داخل الجهاز. 
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

سيظهر المستعرض بلوحتين على الشاشة، تتضمن اللوحة اليسرى منهما أنواع المحتويات (موسيقى،   
صور، فيديو). 

أما اللوحة اليمنى فتعرض المحتوى الموجود على الذاكرة أو األداة من النوع الذي تم اختياره.  
اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل الختيار نوع المحتوى واخترمفتاح قبضة التحكم يمين لدخول   

ذلك المحتوى.
 .(directory) اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل الختيار ملف أو دليل  

مالحظة: اضغط على المفتاح األخضر لعرض كل ملفات الصور الموجودة في الدليل الحالي بشكل   
موجز (thumbnails) عند استعراض الصور. اضغط على المفتاح األخضر مرة أخرى لعرض 

ملفات الصور في قائمة.  
في حالة اختيار ملف (file)، اضغط OK لعرض ملف صورة أو لتشغيل ملف صوت.  

في حالة اختيار دليل، أو ألبوم، أو قائمة مفضلة (playlist)، اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول   
المحتوى أو اضغط OK لبدء عرض شرائح أو لتشغيل الملفات الموجودة في الدليل أو األلبوم أو 

القائمة المفضلة بتكرار دوري.
اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتبقي على الموسيقى شغالة وتعود مرة أخرى إلى قائمة   

 .Multimedia
اضغط واحدًا من المفاتيح الملونة على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الوظيفة المناظرة والمذكورة على   

الجزء السفلي من الشاشة، يمكن استخدام المفتاح األزرق للسماح للون بالظهور مرة أخرى.

إليقاف تشغيل محتوى، اضغط المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.  

Picture
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Xmas2004.alb
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eagle.jpg

USBDevice1
Music
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تبث معظم قنوات التلفزيون معلومات على شكل نصوص متلفزة (Teletext) يحتوي هذا التلفزيون على 
ذاكرة تتسع لـ 1200 صفحة، ومن ثم يمكنه تخزين معظم الصفحات التي تبث مع صفحاتها الفرعية لتقليل 

وقت االنتظار. بعد كل تغيير في البرنامج يتم تجديد محتويات الذاكرة. 

تشغيل/إلغاء النصوص المتلفزة 
اضغط  لتشغيل النصوص المتلفزة.  

اختيار صفحة نصوص متلفزة 
. +P- أدخل رقم الصفحة المطلوبة بواسطة مفاتيح األرقام أو المفاتيح -

- انتق الخيارات المطلوبة من تلك المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة وذلك بواسطة المفاتيح 
الملونة.  

اختيار صفحة النصوص المتلفزة السابقة   
. اضغط المفتاح   

اختيار صفحة فهرس النصوص المتلفزة 
اضغط المفتاح الرمادي لعرض  الفهرس الرئيسي (عادًة صفحة 100).       

للنصوص المتلفزة من نوع T.O.P (جدول الصفحات) فقط 

اضغط  . يظهر عندئذ عرض موجزT.O.P بمواضيع صفحات النصوص المتلفزة المتوفرة.   
اختر الموضوع المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين، ثم اضغط المفتاح 

  .OK
 .T.O.P  ليست كل قنوات التلفزيون تبث نصوصًا متلفزة من نوع  

اختيار الصفحات الفرعية 
عندما تتألف صفحة نصوص متلفزة من عدة صفحات فرعية، ستظهر على الشاشة قائمة بالصفحات   

الفرعية المتوفرة. 
اضغط  مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين الختيار الصفحة الفرعية التالية أو السابقة.    

الصورة/النصوص المتلفزة  
اضغط المفتاح  . اضغط المفتاح  لعرض النصوص المتلفزة على نصف الشاشة األيمن.   

اضغط المفتاح  للعودة لعرض النصوص المتلفزة على شاشة كاملة.   
اضغط المفتاح  للعودة لعرض الصورة على شاشة كاملة.  

تكبير صفحة نصوص متلفزة 
اضغط المفتاح   بشكل متكرر لعرض الجزء العلوي من النصوص المتلفزة، ثم الجزء السفلي،   

ثم العودة لعرض صفحة النصوص المتلفزة المعتادة. عند تكبير صفحة النصوص المتلفزة يكون 
بوسعك تمرير سطورالنص واحدًا واحدا بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

 (Hold) توقف
اضغط المفتاح  إليقاف عداد الصفحات عن البحث عن صفحة عندما تكون قد أدخلت رقم صفحة   

خطأ أو تكون الصفحة المطلوبة غير متوفرة.  
أدخل رقم صفحة أخرى.  

 (Hypertext) النصوص التشعبية
في حالة النص التشعبي يمكنك القفز بسرعة إلى رقم صفحة أو البحث عن كلمة بعينها موجودة على   

صفحة النصوص المتلفزة المعروضة حاليًا.

اضغط المفتاح OK لتحدد أول كلمة أو رقم على الصفحة.  
اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين الختيار كلمة أخرى أو رقم تود البحث عنه.  

اضغط المفتاح OK لتأكيد اختيارك. يبدأ البحث.  
تظهر رسالة على الجزء السفلي من الشاشة تبين حالة البحث، أو تفيد بأن الكلمة أو الصفحة المطلوبة   

غير متوفرة.
اضغط مفتاح قبضة التحكم أعلى للخروج من النص التشعبي.  
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الكاميرا، كاميرا الفيديو، األلعاب
وصل الكاميرا أو كاميرا الفيديو أو األلعاب كما هو موضح.  

يكون التوصيل بالمنفذ  VIDEO و AUDIO L مع األجهزة أحادية الصوت.   
 .AUDIO R  وتوصل األجهزة ثنائية الصوت بالمنفذ األيمن

      وتتحقق جودة S-VHS مع كاميرا الفيديو S-VHS بتوصيل كبالت S-VHS مع مدخل
.AUDIO  ومداخل S-VIDEO       

ال توصل الكبلين  و معًا في  نفس الوقت،  حيث قد يؤدي ذلك إلى تشوه الصورة!.

سماعة الرأس

أدخل القابس في مقبس سماعة الرأس  كما هو موضح.  
اضغط  على جهاز التحكم عن بعد إللغاء مكبرات الصوت الداخلية بالتلفزيون.  

يجب أن تكون مقاومة سماعة الرأس بين 8 و4000 أوم.  تضم توصيلة سماعة الرأس مقبس 3.5   
مم. 

في قائمة الصوت Sound؛ اختر Headphone volume لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.  1

2
3

األجهزة التي توصل بالوصالت الجانبية

  (Teletext) قائمة النصوص المتلفزة
توفر قائمة النصوص المتلفزة (Teletext) عدة وظائف للتحكم في عرض تلك النصوص.  

شغل عرض النصوص المتلفزة و اضغط على مفتاح MENU  لتفعيل القائمة.  
اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل الختيار بنود القائمة.  

اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين أو مفتاح OK لتفعيل االختيار.  
اضغط مفتاح MENU لمغادرة قائمة النصوص المتلفزة.  

 (Reveal) اإلظهار
تظهر/تخفي المعلومات المخبأة على الصفحة، كحلول الفوازير واألحاجي.  

تدوير الصفحات الفرعية (Cycle subpages) (في حالة وجود صفحات فرعية) 
تقوم بتدويرالصفحات الفرعية تلقائيًا.  اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين أو مفتاح OK لتفعيل هذا   

الخيار أو إلغائه.

 (Language) اللغة
إذا كانت الحروف التي تظهر على الشاشة ال تتفق مع تلك المرسلة من محطة بث النصوص   

المتلفزة، يمكنك تغيير مجموعة اللغة هنا. اختر المجموعة 1  (Group 1) أو المجموعة 2   
(Group 2)  بواسطة مفتاح قبضة التحكم يمين.  

Teletext menu

Reveal      Off

Cycle subpages     Off

Language     Group II
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توجد مجوعة كبيرة من أجهزة الصوت والفيديو التي يمكن توصيلها بالتلفزيون. وتوضح أشكال التوصيل التالية كيفية توصيلها.

مالحظة: 
/ يسا AUDIO يمين    VIDEO   RGB + HV  S-VIDEO   YPBPR مع  AV1 للتعامل 

/ يسا AUDIO يمين   S-VIDEO   AV2 VIDEO
 DIGITAL AUDIO لرقمي  لصو   AV3 YPBPR

قمي) ) HDMI قمي)  DVI (تناظر 
. / يسا  AUDIO يمين   S-VIDEO   SIDE VIDEO

DVIHDMI
ANTENNA

75

DVIHDMI
ANTENNA

75

توصيل األجهزة الملحقة

                        AV2

                     MONITOR 
HDMI   DVI               DIG.AUDIO                                  AV3                AV1             OUT

فضل.              صو  RGB يوفر  AV2 أل    AV1 مع RGB لملحقة  خر ألجهز  يفضل توصيل 
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لشاشة. حتفظ بمسافة ال تقل عن نصف متر من  لشاشة.  لتأثر بإشا  لمسجال سريعة  لشاشة أل بعض  لمسجل بالقر من  مالحظة: ال تضع 

وصل كبل هوائي الموجات الالسلكية  بمقبس RF IN في المسجل.   
. وصل الكبل الثاني  بمنفذ الخرج OUT في المسجل ثم بمقبس مدخل التلفزيون CABLE/ANTENNA 75 أوم    

.AV1 في Rو AUDIO Lو VIDEO بمقابس المدخل AV  (لألجهزة ثنائية الصوت فقط) يمكن تحقيق العرض األفضل عند توصيل كبالت الفيديو والصوت اليسار واليمين  

:S-VHS إذا كان المسجل يحتوي على مقبس فيديو
 .AV1 في VIDEO بدًال من توصيل المسجل بمقبس S-VIDEO بمدخل S-video للحصول على صورة أفضل؛ وصل كبل  

S-Video ال ُيخرج الصوت، ولذا يجب أن تكون كبالت الصوت موصلة إلخراج الصوت.  

(VCR-DVD+RW) المسجالت

CABLE

RECORDER

OUT IN

AV1 : 
L + R + VIDEO

OUT

3

AV1
ANTENNA

75
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وصل كبل هوائي الموجات الالسلكية  في مقبس RF IN بجهاز AV آخر.  
. وصل خرج RF لجهاز AV بمدخل RF للمسجل   

وصل الكبل الثاني من  منفذ الخرج OUT  في المسجل بمقبس مدخل التلفزيون  75 أوم.  
 S-VIDEO، AUDIO أو VIDEO ـ AV1 والصوت اليسار واليمين لكال الجهازين بمنافذ S-Video أو Video لتحقيق جودة  أفضل للصورة؛ اعمل على توصيل كبالت  

L و R ـ   ومنافذ AV2  ـ VIDEO أو S-VIDEO، AUDIO L وR ـ  

 : مالحظا  
لصو  مكبر  كافة  من  لصو  مرفق) إلخر  (غير  ثنائي  لى  حا  مهايئ  ستخد  فقط.  ليسر  لصو  مكبر  من  لصو  يخر  ؛  لصو ية  حا ألجهز  - في 

خلية. لد
.AV1 VIDEO   AV2 VIDEO بمدخل  جها  توصل   صلة S-VIDEO؛ ال  ستخد  - عند 

المسجالت واألجهزة السمع- بصرية األخرى  

يمكن استخدام وصلة خرج الشاشة MONITOR OUT للتوصيل المتسلسل أو لتسجيل البرامج من 
. ال يمكن تسجيل برنامج تناظري من التلفزيون إال عندما يكون المسجل موصًال بالمخرج   التلفزيون 

MONITOR OUT. راجع "التسجيل على مسجلك"، ص 30.

CABLE
RF IN

RECORDER

OUTIN

VIDEO

L/Mono

R

6

AV1AV2

RECORDER

OUT IN

CABLE

OUT IN

1

4

2

5 3AV2 : 
L + R + VIDEO

AV1 : 
L + R + VIDEO

ANTENNA

75
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مشغالت DVD وأجهزة المصادر الرقمية الملحقة األخرى
YPbPr األجهزة ذات وصالت خرج الفيديو

يمكن لهذا التلفزيون عرض إشارات 1080i و720p و576p و480p عند توصيل جهازفك   
الشفراتTop Box (STB)  Setبموالف DTV. اضبط خرج الجهازعلى  1080i أو 720p أو 

576p أو 480p. يجب أن تكون إشارة DTV متوفرة في المنطقة.

وصل ثالثة كبالت لمكونات اشارة الفيديو المنفصلة   بالجهاز المحتوي على خرج الفيديو   
YPbPr، مثل وحدات STB، ومشغالت DTV ومشغالت أقراص الليزر، وأجهزة ألعاب الفيديو، 

ومستقبالت القمر الصناعي، وما إلى ذلك، ثم في مقابس Y وPb وPr في AV1 أو AV3  على 
التلفزيون.

• وصل مقابس Y و Pb وPr في AV1 مع األجهزة ذات إشارات الصوت التناظرية.
• وصل مقابس Y و Pb وPr في AV3 مع األجهزة ذات إشارات الصوت الرقمية.

 DIGITAL AUDIO مع األجهزة رقمية الصوت؛ وصل كبل الصوت  بخرج الصوت الرقمي  
OUT على الجهاز بمدخل DIG. AUDIO IN على التلفزيون أو إلى نظام السينما المنزلية. مع 
األجهزة ذات الصوت التناظري؛ وصل كبل الصوت بمقابس AUDIO L و R على الجهاز ثم 

.AV1 في Rو L في مقابس الصوت

RGB األجهزة بخرج
 Pr/R بإشارات مستقلة للتزامن األفقي والرأسي  بمقابس RGB وصل الجهاز الذي يعطي خرج  

 .AV1    في V و H وفي مقابس Pb/B Y/G
.AV1  في R و AUDIO L وصل كبالت الصوت بمقابس   

S-Video األجهزة للتوصيل بوصالت
.AV2    أو AV1 في S-VIDEO بمدخل S-Video وصل كبل  

 AV1   AV2 VIDEO بمدخل  جها  توصل   صلة S-VIDEO؛ ال  ستخد  مالحظة: عند   
تستخدمه. لذ   VIDEO

 Rو AV2 L أو AV1 على الجهاز ثم في مقابس R أو AUDIO L وصل كبالت الصوت بمقابس  
  على التلفزيون وفًقا للمنفذ الذي تم توصيل كبل S-Video به.

مالحظا    
لتحكم. قبضة  بمفاتيح  لشاشة  منتصف  في  لصو  ضع  ضبط  يمكن  ؛  لضر - عند 

لرغم  لموصل. على  لجها    DVD لمشغل  تبعا  لجها  فيديو  مقابس  سما  تختلف  - - قد 
على  لحمر  قا  لز إلشا  مكونا  R يمثال   B لحرفين ال   الختصا قد تختلف؛  من  

ألخر  ألجهز    DVD مشغل  تعليما  جع   .(Luminance) لنصو  شا  لى   Y تشير لترتيب، 
. لتوصيال لتعريف  لالستفا من تفاصيل 

  720p   576p   480p لعالي  لوضو  لمعايير  تبعا  إلشا  لقبو  مصمم  لتلفزيو  - هذ 
.EIA770.3 قم  نية  إللكتر لصناعا  تحا  صفا  لمو فقا   1080i

يشكل  قد  لذ  ألمر  بها،  لخر  معايير  تختلف  قد  لمختلفة  لشركا  من  لرقمية  ألجهز   
لتلفزيو بشكل صحيح. ما عمل  صعوبا 

ختيا  قمية موصلة؛ يتم تلقائيا  جهز  إلشا من  لرقمية عند عر  لصو  - نظر الحتما تشو 
لقائمة  جع   .Source لقائمة ختيا Digital STB في  لتلقائي Soft، في حالة  لصو  ضبط 
كضبط  الستعر  ثنا  لضبط  هذ  تغيير  حفظ  يتم  لن   .19   ،Auto picture Picture ,

. لجها طفا  شخصي Personal بعد 

يل من  لصو  تبا ختفا  أللو تماما   نعد  لو خطأ   جو  لصو    نزال  تنبيه: عند مالحظة   
. لتلفزيو لرقمي بعيد عن  لجها  نقل  لتوصال صحيحة   مجتمعة؛ تحقق مما  كانت  ألمو هذ 

DVD / STB

AV1/AV2 :
L + R

AV1/AV2 :
S-VIDEO

AV1

AV2

1 2

DVD / STB

AV1

2 1

AUDIO 
L + R 

YPbPr H + V

3

DVD / STB

AV1AV3

1 13AUDIO 
L + R 

IN2
IN1

YPbPr YPbPr 2

DIGITAL AUDIO
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• مستقبل الصوت الرقمي المجسم متعدد القنوات

وصل مستقبل الصوت الرقمي المجسم متعدد القنوات بوصلة DIGITAL AUDIO OUT على الجزء السفلي من التلفزيون.

مستقبل الصوت المجسم متعدد القنوات

DIGITAL AUDIO

DIGITAL 
AUDIO
OUT
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HDMI

DVI

HDMI
ANTENNA

75

HDMI

األجهزة التي توصل بوصلة HDMI (واجهة توصيل الوسائط المتعددة بالوضوح العالي)
تمثل HDMI المعيار الريادي الجديد لالتصال البيني الرقمي للصوت والفيديو. 

  HDMI  المتوافق مع DVD أو DVD-R مثل مشغل HDMI  الملحقة بوصلة HDMI ويمكن توصيل أجهزة
بحيث يمكن عرض الصورذات الوضوح العالي على هذا التلفزيون بشكل رقمي.

.HDMI بوصلة HDMI  وصل جهاز  
اختر الجهاز الملحق الرقمي الموصل في   القائمة  Setup, Source، ص 13.  

تتيح وصلة HDMI IN أنماط العرض التالية على التلفزيون وشاشات الكمبيوتر:
640x480i    SDTV تلفزيون الوضوح القياسي  HD
720x480i       
720x576i       

640x480p     EDTV الوضوح المحسن  
720x480p       
720x576p       

1920x1080i     HDTV الوضوح العالي  
1280x720p       

640x480  VGA  PC
800x600  SVGA  

  1024x768          XGA  
            

: مالحظا
لتحكم. قبضة  بمفاتيح  لشاشة  منتصف  في  لصو  ضع  ضبط  يمكن  ؛  لضر - عند 

لرقمي. لصو  خر  شا  صو  كتم  يتم    HDMI بمدخل موصل  ملحق  جها  لقانونية؛ يمكن مع نسخة معينة محمية من صو PCM من  - نظر للمتطلبا 
مصد  بين  منة  قمية  صلة  يقد  لنسخ. فهو  DVI من  عبر  لصا   DVD محتو  لحماية  نظا  هو   ( لنطا عريض  لرقمي  لمحتو  HDCP (حماية  يدعم  لتلفزيو  - هذ 

) لمنع عمل نسخ غير مصر بها. لمصد لملحق ( لجها  لمحتو في  يتم تشفير   . لتلفزيو لخ)   ،DVD، PC) لفيديو
.HDMI  مع فقة  لمتو لمنتجا  مع  ال  لصحيح  لعمل  نضمن  - ال 

صحيح. بشكل  لتلفزيو  عمل  ما  صعوبا  يشكل  قد  لذ  ألمر  بها،  لخر  معايير  تختلف  قد  لمختلفة  لشركا  من  لملحقة  لرقمية  ألجهز   -
معايير  من  DVD على   مشغل  بنقل  ينصح  ؛  عر فضل  على  . للحصو  خر مر  تشغيله  عد  قف تشغيل جها HDMI ثم  شا من جها HDMI؛  جو  - في حالة عد 

.720x480p  720x480i  720x576p  720x576i  1280x720p  1920x1080i :لتالية لتلفزيو  عر 
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:PC والكمبيوتر HD األنماط التالية للعرض على التلفزيون وشاشة الكمبيوتر؛ من خالل المفتاح   على جهاز التحكم عن بعد، وذلك مع أجهزة الوضوح العالي DVI تتيح وصلة

640x480i    SDTV تلفزيون الوضوح القياسي  HD
720x480i       
720x576i       

640x480p     EDTV الوضوح المحسن  
720x480p       
720x576p       

1920x1080i     HDTV الوضوح العالي  
1280x720p       

640x480  VGA  PC
800x600  SVGA  

1024x768  XGA  

لتحكم. لشاشة بمفاتيح قبضة  لصو في منتصف  ضع  ؛ يمكن ضبط  لضر مالحظة: عند 

. وصل الجهاز بوصلة DVI  على التلفزيون   
تبًعا لنوع الوصلة على الجهاز؛ قد تضطر الستخدام مهايئ مناسب.  

DVD  
.  وصل DVI بكبل DVI بوصلة DVI  على التلفزيون 

  :PC الكمبيوتر  
. - مع وصلة DVI:  وصل DVI بكبل DVI بوصلة DVI  على التلفزيون 

. - مع وصلة VGA:  وصل كبل VGA مع VGA بمهايئ  DVI ثم وصل بوصلة DVI  على التلفزيون 

وصل كبل الصوت  بالمدخل DVI AUDIO R (يمين) و L (يسار) على التلفزيون عندما يتوقع التلفزيون أن يأتي الصوت التناظري للجهاز الملحق الموصل من مدخل   
صوتي تناظري

أو 
وصل كبل الصوت  بإحدى وصالت DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون عندما يتوقع التلفزيون أن يأتي الصوت الرقمي للجهاز الملحق الموصل من مدخل صوتي   

رقمي. ثم اختر المصدر الذي تم توصيل جهاز الصوت الرقمي الملحق به في القائمة Setup، ثم Source. راجع الصوت الرقمي، ص 14.

4

DVI

VGA

DVI

OUT

HDMI

ANTENNA
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IN2 IN1

........
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DIGITAL AUDIO

DVI األجهزة التي توصل بوصلة
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تسجيل برنامج تلفزيوني 
يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف مسجلك دون التأثير على جهاز التلفزيون.

اختر رقم القناة على مسجلك.  
ضع مسجلك في وضع التسجيل.   

راجع كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.  

تبديل أرقام القنوات على مسجلك لن يؤثر سلبًا على عملية التسجيل!  

 MONITOR OUT تسجيل برنامج من المخرج
 MONITOR يمكنك تسجيل برنامج على مسجلك من موالف جهاز التلفزيون عن طريق المخرج

.OUT
شغل المسجل.  

اختر القناة أو الجهاز المطلوب على التلفزيون وأيضًا المدخل الصحيح على المسجل.  
ضع مسجلك في وضع التسجيل.   

سوف تقوم بتسجيل قناة الموالف أو الجهاز المختار.  

.MONITOR OUT ال تبدل القنوات أو تطفيء التلفزيون طوال عملية التسجيل  

اضغط المفتاح  ثم كرر الضغط على هذا المفتاح الختيار البند Source (المصدر) من قائمة   
 AV1،  AV2،  AV3،  HDMI،   (اإلعداد). (انظر ص  13) الختيار مدخل من المداخل Setup

DVI,  Side، أو TV حسب المكان الذي قم بتوصيل الجهاز الملحق فيه.
استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.  

.OK اضغط  
DVD/R TV VCR AUX

®

®®

SELECT

DEMO
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✓

MODEON/OFF Ambilight
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Ò® ‡

π

º

†

-  FAVORITES  -

VIEWq
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.@

TUVPQRS WXYZ

اختيار الملحقات الُمَوّصلة 

بمسجلك  التسجيل 
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ABC DEF

إدخال األرقام   to 9 0

مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل 
الختيار القرص المدمج (CD) التالي أو   

السابق 
مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين  

الختيار المسار(Track) السابق أو   
التالي على القرص المدمج 

الختيار عنوان أو فصل (DVD)، أو   
 (AUX) فهرس

 (DVD) الختيار لغة عرض الحاشية  

لإلنتقال إلى وضع االنتظار    
للتوقف مؤقتاً،   

fللتسجيل،   
 VCR,) لتسريع عرض المحتوى للخلف  

 (DVD) ؛ البحث ألسفل(CD
للتوقف تمامًا،   

للتشغيل،   
 VCR,) لتسريع عرض المحتوى لألمام  

 (DVD) ؛ البحث ألعلى(CD
لعرض المعلومات    

إلظهار وإنهاء القائمة    MENU

الختيار الفصل، القناة، أو المسار  + P -

النمط الخبير 
عندما التريد لجهاز التحكم عن بعد العودة إلى نمط التلفزيون(TV)، ولكن البقاء في النمط الذي اخترته، قم 

بالخطوات التالية:
.SELECT بواسطة المفتاح TV اختر نمط  

اضغط المفتاح SELECT مرة أخرى في نفس الوقت مع المفتاح OK لمدة ثانيتين على األقل.  
 .SELECT اختر النمط المطلوب بواسطة المفتاح  

من اآلن لن يعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون ولكن سيبقى في النمط الذي اخترته. للرجوع إلى 
 .(TV) الحالة الطبيعية (العودة تلقائيًا لنمط التلفزيون)، كرر الخطوات أعاله مع اختيار نمط التلفزيون

لمشع للضو  يو  لد مالحظة: تصر 
 SELECT ضغط  حد فقط بعد  لتحكم عن بعد يومض مر  لمشع للضو على جها  يو  لد -   كا 
  (Expert) لخبير لنمط  في  يكو  لتحكم  جها  فإ   ألقل،  على  ثانيتين  لمد  لوقت  نفس  مع OK في 

خترته. لذ  لنمط  سيبقى في 
SELECT مع  ضغط  لتحكم عن بعد يومض4 مر بعد  لمشع للضو على جها  يو  لد -  كا 

لمعتا  لنمط  في  يكو  لتحكم  جها  فإ  ألقل،  على  ثانيتين  لمد  لوقت  نفس  OK في 
60  ثانية. بعد  لتلفزيو  لنمط  سيعو   (Normal )

االختيار المباشر لجهاز ملحق موصل 
عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في نمط التلفزيون الخبير(TV Expert) يكون بوسعك مباشرة اختيار 

جهاز ملحق موصل بالتلفزيون. اتبع الخطوات التالية:
اضغط :

.AV1 المفتاح  ثم الرقم ’1’ الختيار الجهاز الموصل بـوصلة -
.AV2 المفتاح  ثم الرقم ’2’ الختيار الجهاز الموصل بـوصلة -
.AV3 المفتاح  ثم الرقم ’3’ الختيار الجهاز الموصل بـوصلة -
.DVI المفتاح  ثم الرقم ’5’ الختيار الجهاز الموصل بـوصلة -

.HDMI المفتاح  ثم الرقم ’6’ الختيار الجهاز الموصل بـوصلة -
- المفتاح  ثم الرقم ’0’ الختيار الجهاز الموصلة إلى جانب التلفزيون.

لموصلة. ألجهز  مالحظة: تأكد من تشغيل 

 : مالحظا
 .( لتلفزيو ) TV نمط لى  بعد  عن  لتحكم  جها سيعو  60 ثانية،  خال  جر  تخا   يتم  لم    -

لوضع لمد 60 ثانية ثم  لتحكم عن بعد في هذ  ؛ يظل جها  لمحد لنظا  ضع  جر في  تخا  - بعد
. فو لتلفزيو  ضع  لى  لمفتا SELECT للعو  ضغط    ، لتلفزيو ضع  لى  تعو 

يمكن تشغيل معظم أجهزة الصوت والفيديو من إنتاجنا باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز 
التلفزيون هذا.

النمط المعتاد 
اضغط أحد مفاتيح التحكم عن ُبعد إثر الضغط على المفتاح SELECT بشكل متكرر تبًعا للجهاز الذي 

ترغب في استخدامه بجهاز التحكم عن بعد. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 4.

مفاتيح األجهزة السمعية والبصرية 

®
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يوفر لك جهازالتحكم عن بعد إمكانيًة للتحكم في كل األجهزة الملحقة عن طريق أداة تحكم واحدة.  يمكن ذلك باختيار الماركة والنوع الصحيحين من قائمة رموز اإلدخال المباشر 
(Direct Entry) للألجهزة الملحقة.

اضغط المفتاح SELECT عدة مرات الختيار DVD/R، SAT، VCR، أو AUX حسب الجهاز الملحق الذي تريد تشغيله مع جهاز التحكم عن بعد. انظر طريقة استخدام جهاز 
التحكم عن بعد، ص 4. إذا كانت مفاتيح الوظائف على جهاز التحكم تعمل أيضًا مع األجهزة الملحقة المختارة، فإن جهاز التحكم عن بعد جاهز لإلستخدام معها وال حاجة إلى خطوات 

إضافية.

إذا كانت مفاتيح الوظائف ال تعمل مع األجهزة الملحقة المختارة، فيمكنك جعل جهاز التحكم جاهزًا لإلستعمال معها باستخدام رمز اإلدخال المباشرالمناسب لألجهزة التي لديك. اتبع 
الخطوات التالية.

+
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+

-
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تجهيز الرمز 
اضغط المفتاح SELECT عدة مرات الختيار المصدر حسب الجهاز الملحق الذي تريد تشغيله مع   

جهاز التحكم عن بعد.

اضغط المفتاح SELECTوالمفتاح  في نفس الوقت لمدة تزيد على 4 ثوان. سيضيئ الدايود   
المشع للضوء والمناظرللنمط المختار بشكل مستمر. 

أدخل الرمز المكون من 3 خانات والمناظر لنوع وماركة الجهاز الملحق المطلوب.  توجد قائمة بتلك   
الرموز على صفحة 33.

سيومض الدايود المشع للضوء والمناظرللنمط المختارلمدة 5 ثوان كتأكيد إلدخالك رقمًا صحيحًا. بعد   
ذلك سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى آخر نمط تم اختياره. إذا قمت بإدخال رمز خطأ، سيبقى الدايود 

المشع للضوء مضيئًا لمدة ثانيتين. في هذه الحالة كرر الخطوة  من جديد.
اآلن ستقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع الجهاز الملحق.   

      اضغط المفتاح SELECT عدة مرات الختيار النمط المطلوب. سيبقى الدايود المشع للضوء مضيئًا 
لمدة ثانيتين ثم يبدأ في الوميض. هذا الوميض معناه أن جهاز التحكم عن بعد أصبح في النمط 

الخارجي الذي اخترته.
خالل 60 ثانية من بدء الوميض، قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد ناحية الجهاز الملحق واضغط   

، كرر خطوات برمجة  .   إذا لم يستجب الجهاز الملحق لألمر الصادر من المفتاح   المفتاح 
جهاز التحكم عن بعد أعاله مرة أخرى مستخدمًا رمز تجهيز مختلف لنوع وماركة الجهاز الملحق 

الذي ترغب في تشغيله عن بعد. ارجع مرة أخرى للقائمة على صفحة 33. إذا لم توجد رموز أخرى 
مدرجة في القائمة لنوع وماركة الجهاز الملحق، فغالبًا لن يعمل جهاز التحكم عن بعد مع ذلك الموديل 

من الجهاز الملحق. 

 : مالحظا
كل  من  يال  لمو كل  لتشغيل  لبرمجة  بالضر  بوسعه  ليس  بالتلفزيو  لخا  بعد  عن  لتحكم  جها   -

. حا  خر لبرمجة مر  جة على صفحة 33. قد ترغب في تكر عملية  لمد لملحقة  ألجهز  كا  ما
لبرمجة. ثنا  قا  أل خا  نه لم يحد خطأ في  تأكد من  لجها  كة  ما لمذكو لنو  قا  أل ستخد 
DVD/  - (يومض للضو  لمشع  لنمط  يو   ) جية  لخا ألنما  حد  في  بعد  عن  لتحكم  جها  كا    -
جها  فسيعو  60 ثانية،  لمد  بعد  عن  لتحكم  مفاتيح  من  يا  تضغط  لم   – AUX   ،R، SAT، VCR

لمحد تلك. إلنتظا  نتها فتر  لتلفزيو من جديد بعد  لتحكم عن بعد لنمط 

إللغاء النمط الخارجي الذي تم اختياره 
اضغط المفتاح SELECT لمدة ثانيتين.  

سيعود جهاز التجكم عن بعد إلى نمط التلفزيون.   

ضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل األجهزة الملحقة 
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 (CD) مشغالت أقراص مدمجة
512 ...................................................... Bose
501 .................................................. Hitachi
504 ....................................................... JVC
502 ...............................................Kenwood
505 .............................................. Panasonic
500 ................................................... Philips
511 .................................................. Pioneer
506 ................................................Samsung
507 .....................................................Sharp
508 ...................................................... Sony
509 ................................................ Technics
503 ............................................... Thomson
510 ................................................. Yamaha

 (DVD)  مشغالت أقراص فيديو رقمية
502 ......................................................Aiwa
504 ,503 .............................................. Alba
505  ....................................................  Bush
507 ,506 .................................. CyberHome
508 .................................................Daewoo
509 ..................................................  Dansai
543 ..................................................  Denon
510 .............................................Goodmans
512 ,511 .........................................Grundig
513 .................................................  Hitachi
515 ,514 ............................................... JVC
540 .............................................. Kenwood
518 ,517 ,516 .........................................LG
544 ,519 .........................................  Mustek
541 ,523 ,522 ,520 .....................  Panasonic
524 ,500 ........................................... Philips
525 .................................................. Pioneer
528 ,527 ,526 ..............................  Samsung
529 .................................................... Sanyo
530 ...................................................... Scott
532 ,531 ...............................................SEG
533 .....................................................Sharp
536 ,535 ,534 ...................................... Sony

 .501 ............................................... Thomson
538 ,537 ......................................... Toshiba
539 ................................................. Yamaha

أجهزة استقبال بث األقمار الصناعية 
500 ...................................................... Akai
503 ,502 ,501 ...................................... Alba
500 .....................................................Allsat
524 ,505 ........................................ Amstrad
507 .................................................. Ankaro
503 ,501 ..........................................Anttron
501 ................................................... Apollo
505 .............................................Armstrong
500 .......................................................Asat
505 ......................................................Astra
510 ,507 ,504 ,503 ............................. Astro
503 ............................................. Audio Ton
507 ....................................................... Best
510 ..............................................Blaupunkt
511 ........................................... Brain Wave
524 ...................................................BSkyB
512 ,502 .............................................. Bush
502 ................................................CityCom
511 ............................................... Clatronic
507 .................................................. Condor
505 ................................................... Crown
509 .............................................. Daeryung
509 ,500 .............................................. DNT
515 ,509 ........................................ Echostar
505 ,501 ...........................................Einhell

507 ,501 ,500 ........................................Elta
512 ,507 ................................... Emme Esse
502 ....................................................Ep Sat
505 .................................................. Eurosat
507 ,505 .........................................Eurosky
505 .................................................Eurostar
519 ,512 ,502 ............................... Ferguson
502 ............................................... Finlandia
502 ....................................................Finlux
510 ,509 ,507 ,501 ,500 ...................... Fuba
507 .................................................. Galaxis
505 .......................................................GMi
502 .............................................Goodmans
524 ,518 ,512 ,510 ,503 ,502 .........Grundig
513 .............................................. Hanseatic
510 ...........................................Hirschmann
511 .................................................. Hisawa
512 ,502 .......................................... Hitachi
511 ,505 .............................................. Huth
505 ............................................. Intertronic
511 ..............................................Johansson
520 ,510 ,500 ................................ Kathrein
503 .........................................................KR
510 .........................................Kreiselmeyer
501 ..................................................Kyostar
507 ,504 ..............................................Lasat
501 .................................................... Lenco
519 ................................................... Macab
512 ,504 ,502 ............................. Manhattan
500 .................................................Marantz
504 ................................................ Mascom
512 ,502 .......................................... Maspro
505 ...........................................Mediamarkt
516 ,515 ,513 ,507 ..........................Medion
522 ,504 ,503 ,501 ........................Metronic
510 ...................................................... Metz
510 .................................................Minerva
510 ,502 ..................................... Mitsubishi
505 ,500 .......................................Morgan’s
505 .................................................... Nikko
514 ,512 ,502 .................................... Nokia
519 ,504 ,502 ,501 ................... Nordmende
511 .....................................................Novis
503 ,501 .........................................Octagon
505 ....................................................Okano
501 ................................................ Orbitech
510 ......................................... Otto Versand
524 ,512 ,510 ,502 ...............................Pace
505 .............................................. Palladium
524 ,512 ,502 .............................  Panasonic
502 .................................................... Panda
517 ,512 ,506 ,502 ,500 ................... Philips
502 ............................................Phonotrend
511 ....................................................Predki
504 ...............................................Provision
507 ................................................. Quadral
510 ....................................................Quelle
500 ..................................................Radiola
509 .....................................................Radix
500 .......................................................RFT
512 ,504 .............................................. Saba
502 ..................................................... Sabre
519 ................................................... Sagem
501 ................................................Samsung
513 ,511 .......................................... Satcom
511 ,504 ,503 ,501 ......................SatPartner
516 ,515 ,507 .............................. Schneider
509 ,505 ........................................Seemann
523 ,513 ,511 ,507 ,501 .......................SEG

510 .................................................Siemens
528 ,521 ,516 ,515 ,513 ............Skymasters
528 .....................................................  Sony
507 ,503 ,501 ....................................Strong
505 .................................................. Sunstar
519 ............................................... Tandberg
503 .................................................... Tandy
512 ,502 ............................................Tantec
509 .............................................. TechniSat
505 .......................................................Teco
513 ...................................................Telasat
512 ,501 .................................... Telefunken
509 ,505 ,503 ....................................Teleka
504 .............................................Telemaster
513 ...................................................Telesat
502 .................................................. Televes
527 ,526 ,525 ,519 ,502 ............... Thomson
512 ,502 ............................................ Thorn
502 .................................................... Tonna
510 ......................................................Triax
505 ....................................................Unisat
511 ....................................................Unitor
510 ............................................ Universum
515 ,511 ......................................... Visiosat
501 ....................................................Vortec
502 .................................................... Wewa
511 ................................................Winersat
510 ,509 ,502 .......................................Wisi
522 ,507 ,504 ...................................Zhnder

 (VCR) مسجالت الفيديو
503 ,502 .........................................Daewoo
505  ................................................. Hitachi
506 ....................................................... JVC
509 ,508 .................................................LG
538 ................................................... Loewe
 ,515 ,514 ,513 ,512 ,511 ............. Panasonic
538 ,518 ,517 ,516  
523 ,522 ,521 ,520 ,519 ,500 ........... Philips
539 ...................................................... Saba
525  ...............................................Samsung
531 ,530 ,529 ,528 ,527 ...................... Sony
539 ,537 ,536 ,533  ...................... Thomson
535 ,534 ..........................................Toshiba

 رموز اإلدخال المباشر الستخدام جهاز التحكم عن بعد مع األجهزة الملحقة
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يدعم جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد وظيفة قابلة للتعلم تجعل من الممكن قراءة رموز قادمة من جهاز آخر للتحكم عن بعد ألجهزة من ماركات أخرى.    
وهذا يجعل من الممكن استخدام جهازتحكم عن بعد واحد للتحكم في كل أجهزتك الملحقة الموصلة. لألجهزة التالية، المفاتيح المعّلمة هي مبرمجة.  

لشكل. لمعلمة في  لمفاتيح  حد من  آلخر تحت  لجها  لتحكم عن بعد في  ظائف جها  ظيفة تشا من  ضع   مالحظة: يمكنك 

 (... ،DVD، VCR مثًال) على جهاز التحكم عن بعد عدة مرات الختيار المصدر المطلوب SELECT اضغط المفتاح  

اضغط المفتاح OK في نفس الوقت مع المفتاح  لمدة 4 ثوان على األقل.  
سيضيئ الدايود المشع للضوء والمناظرللمصدرالمختارعلى جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون بشكل مستمر.   

اضغط مفتاحا من مفاتيح جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون والمعّلمة بالشكل والتي ترغب في أن تنسخ إليها وظيفة معينة من جهاز التحكم عن بعد في جهاز المصدر الخارجي   
الذي تم اختياره.

ضع كًال من جهازي التحكم عن بعد وجهًا لوجه كي يمكن تبادل إشارات األشعة تحت الحمراء بينهما.  
اضغط لمدة ثانيتين تقريبًا مفتاح الوظيفة على جهاز التحكم عن بعد في جهاز المصدر الخارجي والتي تريد أن يتعلمها جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون.   

سيطفأ الدايود المشع للضوء والمناظرللمصدرالمختارعلى جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون أثناء تحصيل اإلشارة. عند اإلنتهاء من نسخ الوظيفة، سيضيئ الدايود المشع للضوء   
من جديد.

كرر الخطوات من  إلى  مرة أخرى لنسخ وظائف أخرى.  
للخروج من نمط التعلم:  

اضغط المفتاح الموجود على جانب جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون لمدة ثانيتين تقريبًا.    
سيعود جهاز التحكم عن بعد  في التلفزيون إلى آخر نمط تم اختياره.   

مالحظة: إذا لم يتمكن جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون من التعرف على شفرة من جهاز التحكم عن بعد في جهاز المصدر الخارجي، فسيقوم الدايود المشع للضوء الخاص   
بالمصدر المختار بالوميض لبضع ثوان. هذا يعني أن نقل الشفرة لم يتم بنجاح.
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إعادة مفاتيح وظائف التحكم عن بعد إلى النمط المعّرف في المصنع  

.TV عدة مرات الختيار نمط التلفزيون SELECT اضغط المفتاح  

اضغط المفتاح OK في نفس الوقت مع المفتاح  لمدة 5 ثوان على األقل.  
ستضيء كل دايودات SELECT المشعة للضوء.  

SELECT اضغط المفتاح  
DVD/R 1:  سيضيء دايودx •  

SAT سيضيء دايود  :2x •  
VCR سيضيء دايود  :3x •  
AUX 4:  سيضيء دايودx •  

.AUX , VCR, SAT, DVD/R ستضيء دايودات  :5x •  
اضغط المفتاح OK عندما يضيء واحد أو كل دايودات النمط المشعة للضوء.  

سيتم مسح كل وظائف المفاتيح التي تم "تعلمها" من المصدر المطلوب الذي تم اختياره أو من كل األجهزة الخارجية في الحال. ستعود كل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد في   
التلفزيون مرة أخرى إلى وظائفها المحددة في المصنع.
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بنود الفحص واإلجراءات المتبعة األعراض 

هل اخترت نظام التلفزيون الصحيح من قائمة التجهيز اليدوي Manual Installation؟   • صورة سيئة  
هل التلفزيون أوهوائي المنزل قريب جًدا من سماعات صوت أو جهاز صوتي غير مؤرض أو مصابيح نيون، إلخ؟   •   

الجبال أو المباني المرتفعة قد تسبب ازدواج الصورة أو ظهور أشباح لها.          •   
وأحياًنا يمكن تحسين جودة الصورة بتغيير اتجاه الهوائي.  

هل يصعب التعرف على الصورة أو قناة النصوص المتلفزة؟ تأكد من إدخال التردد الصحيح. راجع التجهيز Installation، التجهيز   •   
اليدوي Manual installation، ص 8  

 
هل الكبالت المرفقة موصلة بطريقة سليمة؟ (كبل الهوائي إلى التلفزيون، الهوائي اآلخر إلى المسجل، كبالت الكهرباء).   • ال توجد صورة  

هل قفل األطفال child lock موقوف؟   •   
إذا كانت اإلشارة ضعيفة أو سيئة قم بمراجعة الوكيل.  •   

تأكد من اختيار المصدر الصحيح.  •   

تأكد من أن المصدر متوافق مع شفرة مدعومة.  • ال توجد صورة أو صوت   
أو فيديو، أو توجد ولكن فقط     

بجودة سيئة

قد تكون الجودة السيئة لبعض مواد الصور الرقمية هي السبب في تشوه الصورة الرقمي. وفي هذه الحالة؛ اختر الضبط Soft في القائمة     • التشوه الرقمي  
Picture ثم Smart Picture دون تغيير ضبط الصورة يدوًيا.  

اختر Digital STB في القائمة Source (ص 13) لالنتقال إلى الضبط Soft تلقائًيا.  •   

ال يوجد صوت في أي قناة؟ تأكد من أن الصوت ليس عند المستوى األدنى.   • ال يوجد صوت   
؟   هل الصوت معّطل عن طريق المفتاح   •    

اضبط مستوى التباين واأللوان والدرجة واإلضاءة.  • الصوت جيد ولكن األلوان   
.Smart picture جرب ضبًطا آخر للصورة الذكية سيئة أو ال تظهر صورة  

أطفيء  التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة أخرى.    لم تعثر على حل     
لمشكلة الصورة أو الصوت؟   ال تحاول العبث في تلفزيون معطوب بنفسك.

راجع الوكيل أو اتصل على فني إصالح تلفزيونات.    
 

• تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد في نمط التشغيل الصحيح. وحدة التحكم عن بعد   
• إذا لم يعد التلفزيون يستجيب لوحدة التحكم عن بعد؛ فقد تكون البطاريات قد نضبت.   

• يمكنك متابعة استخدام المفتاح MENU والمفاتيح -/+ على الجزءالعلوي من التلفزيون.   

يستهلك التلفزيون طاقة أقل في وضع االنتظار. ويسهم استهالك الطاقة في تلوث الهواء والماء. استهالك الطاقة: أقل من ا واط. االنتظار   
 

• تأكد من أنك اخترت نمط VGA الصحيح على جهاز الكمبيوتر.   صورة VGA غير        
• انظر وصلة HDMI، ص 28.   مستقرة أو غير متزامنة    

قد تؤثر إشارات األشعة تحت الحمراء من الشاشة على حساسية استقبال األجهزة الملحقة األخرى التحكم في األجهزة الملحقة 
الحل: استبدل بطاريات وحدات التحكم عن بعد الخاصة باألجهزة األخرى.  

مثًال، ابعد الهاتف الالسلكي خارج دائرة نصف قطرها متر واحد.  

يمكن أن تؤثر األغراض الموجودة بين جهاز التحكم عن بعد والقاعدة الدوارة علي التشغيل السليم. أنظر ص 3.  القاعدة اآللية الدّوارة 

راجع اإلضافات والمواصفات على هذا القرص المدمج. متفرقات  

إرشادات
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مقدمة 
توفر فيليبس إمكانية لتحديث البرامجيات لجهاز تلفزيونك باستخدام ذاكرة نقالة.   

بعد القيام بعملية تحديث للبرامجيات، يتوقع أن يتحسن أداء التلفزيون.     
تعتمد جوانب التحسن على تحديث البرامجيات الذي استخدمته، وكذلك على البرامجيات التي كانت   

بالجهاز قبل التحديث. 
يمكنك القيام بعملية تحديث البرامجيات بنفسك.  يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب   

المستخدمين الذين تتوفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر.

تحضير ذاكرة نقالة لتحديث البرامجيات  
للقيام بهذه العملية ستحتاج مايلي:  

• جهاز كمبيوتر شخصي مزود بإمكانية لتصفح شبكة اإلنترنت.
.Mac لنظام Stuffit أو Windows لنظام WinZip مثًال) ZIP وسيلة أرشفة تدعم صيغة •

• أداة ذاكرة أو كرت ذاكرة (إن وجد) من نوع USB ويفضل أن تكون خالية. 
 CompactFlash Card Type I & II, IBM  :(إن وجدت) كروت الذاكرة المدعومة

 Microdrive, Memory Stick, SecureDigital Card / Mini SD Card,
 .SmartMedia Card, MultiMedia Card

.FAT/DOS مالحظة: فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها بنظام

يمكن الحصول على البرامجيات الجديدة من وكيل فيليبس أو تحميله من الموقع  
 www.philips.com/support  على اإلنترنت:

اذهب إلى الموقع www.philips.com/support   باستخدام متصفح اإلنترنت على كمبيوترك   
الشخصي.

اتبع التعليمات للحصول على المعلومات والبرامجيات المتعلقة بجهاز تلفزيونك.  
اختر ملف آخر تحديث برامجي وحّمله علي كمبيوترك الشخصي.  

 root) إلى الدليل األساسي   ”autorun.upg“ وانسخ الملف ZIP قم بفك الملف المضغوط من نوع  
directory) على ذاكرة USB النقالة.

.www.philips.com/support مالحظة: استخدم فقط التحديثات الموجودة على الموقع  

فحص رقم اإلصدار لبرامجيات التلفزيون 
قبل بدء عملية تحديث البرامجيات، ُينصح بفحص رقم اإلصدار للبرامجيات الحالية على التلفزيون.  

. (Installation) من قائمة التجهيز Software Upgrade اختر  
اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.  

تنتقل قائمة Software Upgrade إلى اللوحة اليسرى.
اختر Current Software Info لقراءة رقم إصدار البرامجيات الحالية ووصٍف لها.  

ملحق 1ـ تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة نّقالة 

Software upgrade
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Local upgrades/applications
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Manual installation
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Software upgrade



38

طريقة تحديث البرامحيات يدويًا 

للقيام  بالتحديث يدويًا، انسخ الملف   “autorun.upg”  في دليل سّمه "Upgrades" (التحديثات)   
في أصل  ذاكرة USB النقالة.

أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تحميله من   
اإلنترنت.

Local upgrades/  اذهب إلى (Installation) من قائمة التجهيز Software Upgrade اختر  
 .applications

سيعرض التلفزيون قائمة بكل ملفات التحديث المتوائمة والموجودة على  ذاكرة USB النقالة مع   
بيانات عن كل ملف تحديث يتم اختياره.

قم باختيار ملف التحديث المطلوب واضغط المفتاح األحمر لبدء عملية التحديث.    
سيبدأ التلفزيون التشغيل من جديد ويذهب تلقائيًا إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض   

حالة التقدم في عملية التحديث.
تحذير:  

عد  . يجب  الختيا هذ  تأكيد  منك  سيطلب  لحالي،  إلصد  من  قل  إلصد  لتحديث  لت  حا  
لملحة.  لضر  ال في حاال  قد  مجيا  لنز لبر

عند انتهاء عملية التحديث بنجاح، انزع ذاكرة USB النقالة وابدأ تشغيل التلفزيون من جديد مستخدمًا   
المفتاح  الموجود على الجزء العلوي من التلفزيون. سيبدأ تلفزيونك بالبرامجيات الجديدة.

طريقة تحديث البرامحيات أتوماتيكيًا 

اطفيء التلفزيون وقم بإزالة كل أدوات الذاكرة.  
أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تحميله من   

اإلنترنت.

قم بتشغيل التلفزيون بواسطة المفتاح  الموجود على الجزء العلوي من التلفزيون.  
عند بدء التشغيل، سيقوم التلفزيون باستعراض محتويات ذاكرة USB النقالة إلى أن يجد محتوى   

التحديثة. عندئذ سيذهب التلفزيون تلقائيًا إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض حالة التقدم 
في عملية التحديث.

تحذير:  
! مجيا لبر تحديث  عملية  ثنا  لنقالة   USB كر   بنز  لك  يسمح  • ال 

 . لتلفزيو من  لنقالة   USB كر   تنز   ال  لتحديث،  عملية  ثنا  لكهربا  نقطا  حالة  • في 
. خر لكهربا مر  لتحديث بمجر عو  لتلفزيو عملية  صل  سيو

.   يجب  الختيا هذ  تأكيد  منك  سيطلب  لحالي،  إلصد  من  قل  إلصد  لتحديث  لت  حا  •
لملحة.  لضر  ال في حاال  قد  مجيا  لنز لبر عد 

بوكيل  إلتصا  جديد   من  لعملية  عا  يجب  لتحديث،  عملية  جر  ثنا  خطأ  حد    •
فيليبس.

عند انتهاء عملية التحديث بنجاح، انزع  ذاكرة  USB النقالة وابدأ تشغيل التلفزيون من جديد   
مستخدمًا  المفتاح  الموجود على الجزء العلوي من التلفزيون. 

سيبدأ تلفزيونك بالبرامجيات الجديدة.   
مجيا  بر لة  إل لشخصي  كمبيوتر  ستخد  لتحديث،  عملية  من  إلنتها        مالحظة: بمجر 

لنقالة.  USB  كر لتلفزيو من على 
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 <? "1-xml version="1.0" encoding="ISO-885h9?>
< "philips-slideshow version="1.0>

<title>Title of the slideshow</title>  
<audio>audio_url</audio>  

<slide-duration>30</slide-duration>  
<slides>  

 <slide>slide_1_url</slide>    
 <slide>slide_2_url</slide>    
 <slide>slide_3_url</slide>    
 <slide>slide_4_url</slide>    
 <slide>slide_5_url</slide>    
 <slide>slide_6_url</slide>    

  ...    
 <slide>slide_N-1_url</slide>    

 <slide>slide_N_url</slide>    
<slides/>  

<philips-slideshow/>

: مالحظا
    . (www.philips.com/support)إلنترنت على  فيليبس  عم  موقع  من  لنشر  هذ  من  طبعة  حد  على  لحصو  - يمكن 

لصلة. لملفا   من  غيرها  لنشر  هذ  على  (42PF9830/10) للعثو  لتلفزيونك   لصنف   قم  ستخد    
لتصحيحا  نشر  فيليبس  لى  لتي تصل  ألخطا  جعة  مر . سيتم  لنشر هذ  محتويا  نتيجة  تنشأ  مشكلة قد  مسئولية عن   فيليبس   شركة  تتحمل  - ال 

لممكنة. عم فيليبس بالسرعة  مة على موقع  لال

مقدمة 
تشرح هذه النشرة كيفية إعداد ملف فيليبس لعرض الشرائح مع خلفية موسيقية. يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين تتوفر لديهم خلفية   

تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر. 
لبدء عرض الشرائح، قم بفتح ملف عرض الشرائح من مستعرض الوسائط المتعددة على تلفزيونك.  

اضغط المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد، وذلك بعد أن تكون قد أدخلت كرت ذاكرة أو أداة ذاكرة USB وقمت بتشغيل التلفزيون.  
اذهب إلى حيث خزنت ملف عرض الشرائح (من نوع alb.) على أداة الذاكرة النقالة.  

اختر ملف عرض الشرائح واضغط OK لبدء العرض.  
. إليقاف عرض الشرائح، اضغط المفتاح   

قواعد عامة 
• يستخدم عرض الشرائح قواعد ASCII XML بسيطة للسماح بتكوين وتحرير ملفات العرض بواسطة أدوات سهلة.

• كل استخدام لمحتويات الشبكة ينبغي أن يكون على أساس العنوان الكلي (global address) للمحتوى.
• المحتوى الموجود على الذاكرة النقالة (PM) ليس له عنوان كلي، وعليه اليمكن استخدام محتوى تلك الذاكرة من عرض شرائح غير مخزن على تلك الذاكرة 

نفسها.
• لتحقيق إمكانية النقل (Portability)، يجب أن يستخدم عرض الشرائح المخزن على ذاكرة نقالة محتويات مخزنة على نفس تلك الذاكرة فقط. قد يؤدي استخدام 

عناوين كلية إلى عدم اتساق إذا استخُدمت الذاكرة النقالة على أداة CE غير موصلة بشبكة. ومع ذلك فاألمراألخيرليس محظورًا، ولكنها مجرد توصية.
• يفضل أن تكون محددات المصادر الموحدة (URL) التي تستخدم محتويات الذاكرة النقالة مبنية على أساس مسار نسبي يبدأ من الدليل الذي يخّزن عليه عرض 

الشرائح. يتضمن هذا المسار اسم األداة أو مشّغلة األقراص الخاص بالذاكرة. يتوافر الدعم أيضًا لمسارات مطلقة للمحتوى.
…,pictures\test1.jpg, tamper.jpg  :مسار نسبي -

…,USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg :مسار مطلق -

الصيغة العامة 
  alb (ALB. ) له اإلمتداد (بسيط ascii على شكل نص) ستستخدم القواعد والصيغ أدناه لتكوين ملف عرض شرائح  

 …,slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb :أمثلة  
يجب اتباع القواعد التالية في تكوين الملف النصي:  

ملحق 2 – صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية موسيقية 
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اسم العالمة

philips-slideshow

  title

audio

slide-duration

slides

slide

اإلستخدام

اجباري

اختياري

اختياري

اختياري

اجباري

اختياري

الوصف

توقيع عرض شرائح فيليبس بما في ذلك رقم اإلصدار.

عنوان القائمة المختارة.

يقوم محدد المصدر الموحد (URL) السمعي الذي يتبع هذه العالمة بتحديد 
الموسيقى التي تصدر في الخلفية أثناء عرض الشرائح. 

يمكن فقط تحديد أغنية واحدة أو قائمة مختارة ( .m3u , .pls) لن يؤدي استدعاء 
أي شيء آخر إلصدار أي صوت. إذا تم استدعاء أغنية واحدة، فسيتم تكرارها 

باستمرار. إذا ذكرت قائمة مختارة، فسيتم تشغيل بنودها بالترتيب مع تكرار القائمة 
من جديد بعد انتهائها.

مدة العرض المفترضة لكل شريحة (الوحدة هي 0.1 ثانية). ال يتعين على تطبيقات 
التلفزيون دعم هذه العالمة. يمكن لتطبيقات التلفزيون فرض استخدام واحد أو أكثر 

من مدد العرض المعّرفة مسبقًا. 

ُتعّرف الشرائح التي سُتعرض.

ُتعّرف محدد المصدر الموحد (URL) لكل شريحة على ِحدة.

<? "1-xml version="1.0" encoding="ISO-885h9?>
< "philips-slideshow version="1.0>
<title>Philips AlbumFile</title>  
<audio>Music\Nature.mp3</audio>  

<slide-duration>50</slide-duration>  
<slides>  

<slide>Images\Image01.jpg</slide>    
<slide>Images\Image02.jpg</slide>    
<slide>Images\Image03.jpg</slide>    
<slide>Images\Image04.jpg</slide>    
<slide>Images\Image05.jpg</slide>    
<slide>Images\Image06.jpg</slide>    
<slide>Images\Image07.jpg</slide>    
<slide>Images\Image08.jpg</slide>    
<slide>Images\Image09.jpg</slide>    
<slide>Images\Image10.jpg</slide>    
<slide>Images\Image11.jpg</slide>    
<slide>Images\Image12.jpg</slide>    

<slides/>  
<philips-slideshow/>

أمثلة:
 ..../Files/Slideshw انظر األمثلة الموجودة على هذا القرص المدمج في الدليل

انسخ الدليل مع ملفات عروض الشرائح إلى أداة الذاكرة النقالة.

عالمات XML المعتمدة 

.XML يبين الجدول أدناه وصفًا لقواعد استخدام لغة
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: مالحظا
 .(www.philips.com/support) إلنترنت  على  فيليبس  عم  موقع  من  لنشر  هذ  من  طبعة  حد  على  لحصو  يمكن   -

صد من  حد  لحصو على  مجيا مركب على تلفزيونك. يمكن  لبر صد من  حد  ال بالتأكد من   ، قم  جهت  صعوبا مجيا تلفزيونك قابلة للتحديث.   بر  -
إلنترنت.  عم فيليبس على  ، من موقع  لتعليما ، مع  مجيا لبر

لصلة. لملفا   غيرها من  لنشر  لخا بتلفزيونك (42PF9830/10) للعثو على هذ  لصنف  قم  ستخد 
لتي  ألخطا  جعة  مر . سيتم  لنشر هذ  محتويا  نتيجة  تنشأ  قد  مشكلة  عن   لنشر   هذ  محتويا  في   خطا  عن   مسئولية  فيليبس   شركة  تتحمل  ال   -

لممكنة. عم فيليبس بالسرعة  مة على موقع  لال لتصحيحا  نشر  لى فيليبس  تصل 

أمور تتعلق بالمحتوى الرقمي 
فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها (وبدئها) بنظام FAT/DOS يمكن أن تؤدي األخطاء في هذه التهيئة إلى تعذر قراءة المحتوى المخزن. إذا   •

ظهرت مثل هذه المشاكل حاول إعادة تهيئة الكرت أو األداة.  الحظ أن عملية تهيئة الكرت أو األداة ستمسح أيضًا كل المحتوى الموجود عليه (صور، موسيقى، ...)   
.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls. :يتم دعم هذه األنواع من الملفات  •

يمكن استخدام صيغ صورJPEG الخطية فقط.  ال يتوافر الدعم لتشفيرات JPEG التصاعدية.  •
.FAT12/16/32 الحد األقصى لطول اسم الملف أو الدليل هو نفسه المحدد ألنظمة الملفات  •

أقصى عدد من مستويات تعشيش األدلة هو 19.  •
ال تستخدم أبدًا امتدادات أنواع الملفات المعتمدة (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls)  كامتدادات لألدلة، حيث ستعامل تلك األدلة كملفات فاسدة.  •

 .MPEG1 Layer 2أو  MPEG1 Layer 1 ال يدعم تشغيل الصوت تبعًا لصيغ MP3 نظام فك تشفير  •
يمكن تشغيل ملفات الصوت Pro  3MP بنفس جودة 3MP العادية.  •

يمكن أن يختلف زمن التوصل واإلستجابة لمحتوى على أداة تبعًا لنوع وماركة األداة.  •
سيزداد زمن التوصل واإلستجابة لمحتوى على أداة كلما زاد عدد الملفات الفاسدة أو غير المدعومة على األداة.  •

أمور تتعلق بالذاكرة النقالة 
يوفر قارئ الوسائط الرقمية على التلفزيون الدعم لكروت الذاكرة التالية:  •

 (CF)  (Type I & II)  CompactFlash Card  -
IBM Microdrive  -

Memory Stick + Memory Stick Pro  -
(SD)  SecureDigital Card  -
(SM)  SmartMedia Card  -

(MMC)  MultiMedia Card  -
يتم دعم كروت XD عن طريق قاريء كروت خارجي متوافق مع XD (غير موّرد مع التلفزيون) وموصل عن طريق وصلة USB. ينطبق نفس الشيء على   •

أنواع الكروت األخرى التى تظهر في المستقبل.
ال تضغط بقوة زائدة عند إدخال كرت الذاكرة في قارئ الوسائط الرقمية. إذا لم يدخل الكرت أو لم يكتشفه التلفزيون، اقلب الكرت وحاول إدخاله مرًة أخرى.  •

عند إدخال عدة كروت في نفس الوقت، بعض تباديل الكروت ستكون صالحة للعمل. ومع ذلك، فإنه ينصح بإدخال كرت ذاكرة واحد فقط في نفس الوقت كحد   •
أقصى.

* الماركات والعالمات التجارية ملك ألصحابها.

أمور تتعلق بالكاميرات الرقمية 
إذا كانت وصلة الـ USB بين كاميرتك الرقمية والتلفزيون ال تعمل، يمكنك محاولة الحلول التالية لحل المشكلة.

تأكد من أن الكاميرا الرقمية شغالة وأن إعداد الكاميرا صحيح (راجع دليل الكاميرا الرقمية للمزيد من التفاصيل).    •
تسمح بعض  الكاميرات الرقمية بإطفاء توصيلة USB البينية. تأكد من أن توصيلة USB البينية على الكاميرا شغالة قبل توصيل الكاميرا بالتلفزيون.  •

انزع كرت الذاكرة من الكاميرا وأدخله مباشرة في فتحة قاريء الوسائط الرقمية على الجانب األيمن من جهاز التلفزيون.  •
 KEY مثًال منتج)  USBإذا كانت لديك كاميرا رقمية بذاكرة داخلية فقط (بدون ذاكرة منفصلة) يمكن أن تحاول نسخ محتوياتها يدويًا إلى كرت ذاكرة أو أداة ذاكرة  •

من فيليبس) باستخدام كمبيوتر شخصي.
 (USB أداة التخزين) USB Mass Storage (وصلة الكمبيوتر) و PC Link ( بروتوكول نقل الصور) و  PTP تسمح بعض الكاميرات الرقمية بالتبديل مابين  •

و PC Drive (قرص الكمبيوتر). تأكد من اختيار USB Mass Storage أو PC Drive على كاميرتك الرقمية.
إذا كانت الكاميرا تدعم عدة أوضاع مختلفة للتوصيل البيني، تأكد من تجربتها واحدًا واحدًا، أو اتصل بالمتجر الذي اشتريت منه الكاميرا لمعرفة الوضع الصحيح.  •

 USB ملحق 3 – تلفزيون فيليبس – الذاكرة النقالة وأدوات
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  USB أمور تتعلق بأدوات الذاكرة
يجب أن تكون األدوات التي توصل بفتحة USB على التلفزيون متوائمة مع مواصفات Mass Storage Class للتخزين الكبير. إذا كانت األداة الموّصلة (كاميرا   •

رقمية، مشغلة ملفات MP3، قرص صلب نقال، ...) ليست متوائمة مع مواصفات Mass Storage Class فلن يتمكن متصفح المحتوى بالتلفزيون من اكتشافها.
:Mass Storage Class يتوافر الدعم للمجموعات الفرعية التالية من مواصفات  •

ينبني النظام المستخدم بالتلفزيون على الوثيقة “Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (إصدار 1.2، بتاريخ 23   -
 .(www.usb.org) على اإلنترنت USB يونيو 2003) بما في ذلك كل الوثائق المشار إليها. يمكن الحصول على تلك الوثيقة من موقع مواصفات

 .(USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h دعم كامل للمواصفات  -
 ..SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec دعم كامل للمواصفات الفرعية  -

.ubClass Code = 06h; SCSI transparent command set  دعم كامل للمواصفات الفرعية  -
في حالة أدوات الذاكرة USB كبيرة الحجم، وعندما تكون في مستعرض المحتوى، قد يأخذ الوصول إلى ملفاتك مدة أطول.  •

عند استخدام القرص الصلب النقال USB: نتيجة الستهالك الطاقة العالي بواسطة القرص الصلب، ينصح باستخدام مصدر القدرة الخارجي الخاص بالقرص   •
لضمان التشغيل الصحيح في كل الظروف.
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