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AR 2 

  تنبيه1
2019 ©TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق 

محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. 
 Koninklijke Philipsالعالمات التجارية هي ملك شركة 

N.V أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision 
Europe B.V بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون .

 االلتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفًقا لذلك.
ُيفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة لالستخدام 

 المستهدف من هذا النظام.
المستقلة  في حالة استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته 

الحصول على تأكيد   يجب غير المحددة هنا،  ألغراض 
 TPبصالحيتها ومناسبتها لتلك األغراض. تضمن شركة 

Vision Europe B.V أن المواد ذاتها ال تنتهك أية براءة .
اختراع أمريكية. ال يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو 

 ضمنية.
. أية مسؤولية TP Vision Europe B.Vال تتحمل شركة 

عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكالت قد 
 تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.
 بها سيتم تعديلها Philipsإن األخطاء التي يتم إبالغ شركة 

 في أسرع Philipsونشرها على موقع الويب الخاص بدعم 
 وقت ممكن.

 
 شروط الضمان

  احتمال التعرض لإلصابة أو تلف التلفاز أو إلغاء
 الضمان! ال تحاول إصالح التلفاز بنفسك.

  التلفاز والملحقات إال التي أقرها المصنع.تستخدمال  
  تشير عالمة التنبيه المطبوعة على ظهر التلفاز إلى

وجود خطر حدوث صدمة كهربية. ال تفك غطاء التلفاز 
 بشأن Philipsأبًدا. واتصل دائًما على دعم عمالء 

 .الحالخدمة أو اإلص

 
 
 

إن أي تشغيل ُمنع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديالت أو 
طرق تجميع لم يوَصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبِطل 

 الضمان.
 

 خصائص نقاط البكسل
 هذا على عدد كبير من البكسالت LCD/LEDيحتوي منتج 

الملونة. وعلى الرغم من احتواء المنتج على بكسالت فعالة 
 أو أكثر، ربما تظهر نقاط سوداء أو نقاط %99.999بنسبة 

مضيئة (أحمر أو أخضر أو أزرق) بشكل مستمر على 
الشاشة. وهذا األمر من الخصائص البنيوية للتلفاز (ضمن 

 معايير الصناعة الشائعة) وال يعد عيًبا.
 

  مصهر مصدر التيار الكهربي الرئيسي
هذا التلفاز مزود بقابس مصبوب معتمد. وفي حالة وجود 
حاجة الستبدال مصهر مصدر التيار الكهربي الرئيسي، 

فيجب استبداله بمصهر له نفس القيمة كما هو مشار إليه على 
  أمبير).10القابس (على سبيل المثال 

 أزل غطاء المصهر والمصهر. 1
 BSيجب أن يتوافق المصهر البديل مع المعيار  2

. ASTAوأن يحتوي على عالمة المصادقة  1362
وفي حالة فقد المصهر، اتصل بالوكيل للتحقق من 

  النوع الصحيح.
 أعد تركيب غطاء المصهر. 3

 
 حقوق النشر

 

 (واجهة الوسائط عالية الوضوح) HDMIُتعد المصطلحات 

 عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة HDMIوشعار 

. في HDMI Licensing Administrator, Incلشركة 

 الواليات المتحدة والدول األخرى.

 



 

 
AR 3 

 هام 2
اقرأ واستوعب كل اإلرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم 

 العطل عن عدم إتباع اإلرشادات، فلن يسري الضمان.
 

 السالمة
 خطر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق!

  ض التلفاز أبًدا للمطر أو المياه. وال تضع حاويات ال تعرِّ
السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. وإذا 
انسكبت السوائل على التلفاز أو داخله، فافصل التلفاز 
عن مصدر التيار الكهربي على الفور. واتصل بخدمة 

  لفحص التلفاز قبل االستخدام.Philipsعمالء 
  ال تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات

أبًدا بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية 
 األخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.

لمنع نشوب حريق، أبق الشموع أو مواد اللهب األخرى 
بعيًدا عن التلفاز ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على 

 الدوام.

 
  احرص أال ُتدخل أبًدا أي جسم في فتحات التهوية أو

 الفتحات األخرى الموجودة على التلفاز.
  عند تدوير التلفاز، تأكد أن سلك التيار الكهربي غير

مشدود. فقد يؤدي شد سلك التيار الكهربي إلى ارتخاء 
 الوصالت وحدوث شرر كهربي.

  لفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربي، يجب فصل
قابس الطاقة الخاص بالتلفاز. وعند فصل الطاقة، اسحب 
قابس الطاقة دوًما وال تشد السلك أبًدا. وتأكد من قدرتك 

الكاملة على الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة 
 ومقبس التيار الكهربي  في كافة األوقات.

 خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!
  ال تعرِّض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبًدا للمطر

 أو المياه أو الحرارة المفرطة. 
 حيث يمكن  تجنب وجود قوة شد على قوابس الطاقة ،

لقوابس الطاقة غير المثبتة جيداً أن تؤدي إلى حدوث شرر 
 كهربي أو نشوب حريق.

 خطر حدوث إصابة أو تلف التلفاز!
  يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز والذي يزن أكثر

  رطالً .55 كجم أو 25من 
  .عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط

وثبِّت الحامل بالتلفاز بإحكام. وضع التلفاز على سطح 
 مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل مًعا.

  عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط
حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. وثّبت حامل 

الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل 
 TP Vision Europeالجدار. وال تتحمل شركة 

B.V أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل .
الجدار الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض 

 إلصابة أو للتلف.
  إذا كنت بحاجة لتخزين التلفاز، فقم بتفكيك الحامل من

التلفاز. وال تقم أبداً بوضع التلفاز على ظهره عندما 
ًبا.  يكون الحامل مركَّ

  قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربي، تأكد من أن
الجهد الكهربي يطابق القيمة المطبوعة على ظهر 
التلفاز. وال تقم أبًدا بتوصيل التلفاز بمصدر التيار 

 الكهربي إذا كان الجهد الكهربي مختلًفا.
  يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصّنعة من

الزجاج. لذا، يجب التعامل معه بحرص لتجنب اإلصابة 
 والتلف.

 خطر تعرض األطفال لإلصابة!
اتبع هذه االحتياطات لمنع انقالب التلفاز وتعرُّض األطفال 

 لإلصابة:
  ال تضع التلفاز مطلًقا على سطح مغطى بقطعة قماش أو

 مادة أخرى يمكن سحبها بعيًدا.
  تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفاز معلًقا على حافة

 السطح.
  (خزانة الكتب) ال تضع التلفاز أبًدا على أثاث طويل مثل

دون تثبيت كل من األثاث والتلفاز إلى الجدار أو إلى 
 دعامة مناسبة.

  أخبر األطفال بأخطار التسلق على األثاث للوصول إلى
 التلفاز.

 خطر ابتالع البطاريات!
  قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من

نوع العملة والتي يمكن ابتالعها. ولذلك أبعد البطارية 
 عن متناول أيدي األطفال في كافة األوقات!

 خطر الحرارة المفرطة!
  التلفاز في مكان ضيق. واترك دوماً  ال تقم أبًدا بتركيب

 سم على األقل حول 10 بوصة أو 4مسافة ال تقل عن 
التلفاز للتهوية. وتأكد من عدم تغطية الستائر أو األجسام 

 األخرى أبًدا فتحات التهوية الموجودة على التلفاز.
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خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف سلك التيار 
 الكهربي!

  ال تضع أبًدا التلفاز أو أي أجسام أخرى على سلك التيار
 الكهربي.

  افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربي والهوائي قبل
 العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، ال تلمس أبًدا أي جزء من 
 التلفاز أو سلك التيار الكهربي أو كبل الهوائي.

 خطر اإلضرار بحاسة السمع!
  تجنب استخدام سماعات األذن أو سماعات الرأس

 بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.
 درجات الحرارة المنخفضة

  مئوية أو 5إذا تم نقل التلفاز في درجات حرارة أقل من ° 
 ° فهرنهايت، فأخرج التلفاز وانتظر حتى تتوافق 41

درجة حرارة التلفاز مع درجة حرارة الغرفة قبل 
 توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربي.

 
 العناية بالشاشة

  اإلمكان. والصور الثابتة هي  تجنب الصور الثابتة قدر
الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل 

المثال: القوائم على الشاشة واألشرطة السوداء 
والشاشات الزمنية. وإذا كان من الضروري استخدام 
صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف 

 الشاشة. 
 .افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربي قبل التنظيف 
  نّظف التلفاز واإلطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. وال

تستخدم أبًدا أي مواد أخرى مثل الكحول أو المواد 
 التلفاز. الكيميائية أو المنظفات المنزلية على 

  خطر تلف شاشة التلفاز! ال تلمس أبًدا الشاشة بأي جسم
 أو تضغط عليها أو تحكها أو تضربها به.

  لتفادي التشوهات وبهت األلوان، امسح قطرات الماء
 بأسرع ما يمكن.

 
 إعادة التدوير

 
تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات 

 عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

 
عند وجود رمز حاوية النفايات ذات العجالت المرسوم عليها 

خطان متقاطعان (×) على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج 

. لذا يرجى EC/2002/96يندرج ضمن التوجيه األوروبي 
الحرص على معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل 

 للمنتجات اإللكترونية والكهربية.
 

يرجى التصرف وفًقا للقوانين المحلية وعدم التخلص من 
 المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية.

يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث 
 التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان.

 
يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه األوروبي 

EC/2006/66 والتي ال يمكن التخلص منها مع النفايات ،
المنزلية العادية. لذا يرجى اإللمام بالقوانين المحلية المعنية 
بالتجميع المنفصل للبطاريات ألن التخلص الصحيح يساعد 

 على منع حدوث تبعات سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.
 

 فترة استخدام الحماية البيئية

 

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج نفسه إلى أن فترة 
 سنوات. 10استخدام الحماية البيئية هي 

تشير فترة استخدام الحماية البيئية لمنتجات المعلومات 
الكهربية إلى الفترة الزمنية التي لن تتسرب/تنسكب فيها 
المواد أو العناصر السامة والخطرة فجأة الموجودة داخل 

المنتج وأن مستخدمي مثل هذه المنتجات لن يتسببوا في أي 
تلوث بيئي خطر أو ضرر خطير لإلنسان والممتلكات. 

الرجاء استخدام هذا المنتج خالل فترة استخدام الحماية البيئية 
وفًقا للتعليمات الموضحة في دليل المستخدم هذا. 

ال تغط فترة استخدام الحماية البيئية األجزاء القابلة 
 لالستهالك: البطارية.

 

الوصف الداللي للنظم اإلدارية لتدوير المنتجات 
اإللكترونية والكهربية بالنفايات 

للعناية باألرض وحمايتها بشكل أفضل، الرجاء االلتزام 
بالقوانين المحلية والمعمول بها فيما يتعلق بإدارة تدوير 

المنتجات اإللكترونية والكهربية بالنفايات عند عدم حاجة 
المستخدم لها أو عند بلوغ المنتج نهاية فترة حياته 

االفتراضية. 
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 تلفزيونك 3
 لالستفادة!  Philips  في بك ومرحًبا، الشراء على تهانينا
 على تلفزيونك سّجل،  Philips  تقدمه الذي الدعم من الكاملة

www.philips.com/welcome  .
 
 مراجعة يرجى، فقط المرجعية لإلشارة التالية الجهاز صور(

 .)الفعلي الجهاز
 

 التحكم لوحة

 
. بعد عن استقبال ونافذة LED طاقة مؤشر .1
 التحكم عصا مفتاح  .2

  مفتاح 
 المفتاح على واضغط الطاقة مقبس بتوصيل قم 

. التلفزيون لتشغيل 
 المفتاح على اضغط، الطاقة تشغيل حالة في  

 واضغط"  "اختر. المساعدة القائمة لعرض
 حالة إلى التلفزيون سيتحول ثم  المفتاح على

. االستعداد
 المفتاح على اضغط الشاشة تشغيل قائمة في   

 .العملية لتأكيد

 التحكم عصا مفتاح على اضغط 
 لليمين/لليسار/ألسفل/ألعلى
 القائمة تشغيل: الشاشة تشغيل قائمة في .
 عصا مفتاح على اضغط: التلفزيون وضع في 

 على اضغط. القناة لتحويل ألسفل / ألعلى التحكم
 مستوى لضبط لليمين/لليسار التحكم عصا مفتاح

 .الصوت
 

 بعد عن التحكم وحدة
 أعلى 

 
 تشغيل/استعداد  .1

 في كان إذا االستعداد وضع إلى التلفزيون لتبديل 
 .التشغيل وضع

 وضع في كان إذا التلفزيون بتشغيل يقوم 
 .االستعداد

2.  ، ، ، ، 
، وتشغيل، إرجاع: USB وضع في االختصار مفاتيح
 .سريع وتقديم، وإيقاف، مؤقت وإيقاف

3.   TV GUIDE  
 .التلفزيون برامج دليل إلى فورًيا وصوالً  يوفر
 اإللكتروني البرامج دليل توفر يعتمد) EPG (

 .والمشغلين البث جهات على
4.   SETUP  

 .اإلعدادات قائمة عرض
5.   SOURCES  

 .للتلفزيون إدخال مصدر اختر
 التسجيل  .6

 :التالي تجهيز إلى تحتاج، التسجيل قبل
 متصل USB بـ مزود صلبة أقراص محرك .1

 .التلفزيون هذا على
 .التلفزيون هذا على مثبتة رقمي تلفزيون قنوات .2
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 الزر اضغط، تلفزيوني برنامج لتسجيل  
 عن التحكم وحدة على من األحمر) التسجيل(

 .ُبعد
7.   FORMAT  

 .الصورة عرض تنسيق اضبط
 القائمة  .8

 .القائمة تشغيل إيقاف/تشغيل
9.   EXIT  

 إلى للعودة أو القائمة من للخروج الزر هذا اضغط
 .DTV وضع
 

 منتصف

 
  الزر األحمر واألخضر، .10

 .الخاصة الوظيفة زر
11.   INFO  

 .متاحة تكون عندما البرنامج معلومات عرض
 التنقل مفاتيح ،، ،  .12

 القائمة تصفح: القائمة وضع في. 
13.   BACK  

 .السابقة العملية إلى العودة
14.   AD   

 .الصوت وصف اختصار مفتاح
 أصفر مفتاح  .15

 .الخاصة الوظيفة زر
16.   OPTIONS  

 .الخيارات قائمة عرض
17.  OK  

 التحديد أو اإلدخال بتأكيد قم: القائمة وضع في. 
18.   LIST  

 .القنوات قائمة خالل من البحث
 

 أسفل 

 
  +/-الصوت مستوى  .19

 .الصوت تقليل/زيادة
 الصوت كتم  .20

 .كتمه إلغاء أو الصوت لكتم
) 9~0 (الرقمية المفاتيح .21

 .قيمة أو قناة حدد
22.  SUBTITLE  

 بالقناة يكون عندما، المعروض النص رسالة عرض
 .المعروض النص خيار الحالية

  +/-القناة  .23
 .التلفزيون وضع في التالية/السابقة القناة إلى التحول

24.  TEXT  
 .DTV وضع في الرسم وظيفة عرض

 

 ُبعد عن التحكم وحدة استخدام
 ووقم التلفزيون من قربه، ُبعد عن التحكم وحدة استخدام عند

 خط خلو من تأكد. ُبعد عن التحكم وحدة حساس نحو بتوجيهه
 العوائق من والتلفزيون ُبعد عن التحكم وحدة بين الرؤية

 .األخرى األشياء أو الجدران أو كاألثاث
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 تلفزيونك استخدم 4
يساعدك هذا القسم في إجراء عمليات التلفزيون األساسية. 

(تستند جميع العمليات التالية إلى تشغيل زر التحكم عن ُبعد. 
لتشغيل لوحة التحكم، ُيرجى الرجوع إلى تعليمات تشغيل 

 ".)لوحة التحكم"

 

 التلفزيون تشغيل إيقاف/تشغيل

 
 للتشغيل

 الطاقة قابس بتوصيل قم. 
 تشغيل ( اضغط، االستعداد مؤشر إضاءة عند »

 .ُبعد عن التحكم وحدة على) االستعداد

 االستعداد وضع إلى للتحول
 وحدة على من) االستعداد وضع تشغيل ( اضغط 

 .ُبعد عن التحكم
 .االستعداد حالة إلى التلفزيون سيتحول »

 

 تلميح 

 قدًرا يستهلك التلفزيون جهاز أن من الرغم على 
 وضع في يكون عندما الطاقة من جًدا ضئيًال 

 حالة في. الطاقة يستهلك يزال ال إنه إال، االستعداد
 كابل افصل، طويلة لفترة التلفزيون استخدام عدم
 .الطاقة مأخذ من التلفزيون طاقة

 

 المتصلة األجهزة شاهد

 مالحظة 
 إشارة كمصدر تحديده قبل الجهاز بتشغيل قم 

 .خارجي

 
 المصدر زر استخدم

 

.  SOURCES  مفتاح اضغط .1
. المصدر قائمة تظهر »

. جهاز لتحديد ▲/▼ مفتاح اضغط .2
. لللتحديد  OK  المفتاح اضغط .3

 .المحدد الجهاز إلى التلفزيون يتحّول »

 

 القنوات تغيير

 

 على قناة ترجيع/بتقديم الخاص  +/-المفتاح على اضغط 
. ُبعد عن التحكم وحدة

 وحدة على الرقمية األزرار باستخدام قناة رقم أدخل 
. ُبعد عن التحكم

 للعودة ُبعد عن التحكم وحدة على  المفتاح اضغط 
 .السابقة القناة إلى
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 التلفزيون صوت ضبط

 

 الصوت تقليل أو لزيادة
 على الصوت بمستوى الخاص  +/-مفتاح على اضغط 

. ُبعد عن التحكم وحدة
 

 الصوت كتم إلفاء أو لكتم
 الصوت كتم ( اضغط .(
 الصوت الستعادة أخرى مرة  اضغط. 

 

 الوقت والتاريخ
 الوقت مع مزامنة الساعة تعرض، DTV إشارة بتوصيل قم
 الوقت من للتحقق  المفتاح اضغط. الحالي البث كود في

. البرنامج معلومات في الحالي الوقت عرض سيتم، الحالي
 

 الزمنية المنطقة
: التالية للخطوات وفًقا الزمنية المنطقة معلومات اضبط

 . المفتاح اضغط .1
 :الحالي المسار اختر .2

Time ) الوقت <-- ( Time Zone ) المنطقة 
). الزمنية

  OK  موافق مفتاح واضغط، واحدة زمنية منطقة اختر .3
. للتأكيد

 .إلغالقه)  EXIT  ( المفتاح اضغط .4

 التلفزيون تشغيل 5
. معين مصدر إطار في الوظائف بعض ُتتاح

 أي في البرنامج ترقية تتم، باستمرار المنتج لتحديث نظًرا(
، الفعلي التشغيل عن مختلف البرنامج تشغيل كان وإذا، وقت

 .)الفعلي المنتج إلى الرجوع فيرجى
 

 القناة إعدادات
 الختيار ▲/▼ المفتاح واضغط  المفتاح اضغط

 Channels ) المفتاح واضغط)، القنوات OK قائمة لدخول 
 .الفرعية القناة
 

 التلقائي التوليف
 الموالفة ( Auto Tuning  الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط
. الفرعية القائمة لدخول OK المفتاح واضغط)، التلقائية
 المفتاح واضغط، الموالفة نوع الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط
OK الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط. الفرعية القائمة لدخول 
 الموالفة التلفزيون يبدأ ذلك وبعد، OK المفتاح واضغط، البلد

 .التلقائية

 تلميح 
 للخروج  المفتاح اضغط، التلقائية الموالفة أثناء 

 .منها
 

 DTV لـ يدوي توليف
. المصدر قائمة في DTV إشارة اختر

  DTV Manual Tuning  الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط
 القائمة لدخول OK المفتاح واضغط)، يدوًيا DTV موالفة(

 واضغط القناة الختيار ◄/► المفتاح اضغط. الفرعية
 .للبحث OK المفتاح

 
 ATV لـ يدوي توليف

.  المصدر قائمة في ATV إشارة اختر
  ATV Manual Tuning  الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط

. القائمة لدخول OK المفتاح واضغط)، يدوًيا ATV موالفة(
 نظام  ( Sound System  لتحديد ▲/▼ المفتاح اضغط

 Current )،  اللون نظام ( Color System )، الصوت
CH )  الحالية القناة ،( Fine-Tune ) الدقيقة الموالفة .(

  Search  حدد. العناصر هذه لضبط ◄/► المفتاح اضغط
 .التلفزيون عن للبحث ◄/► المفتاح واضغط) بحث(
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 البرنامج تعديل
  Programme Edit  لتحديد ▲/▼ المفتاح اضغط

 القائمة لدخول OK المفتاح واضغط) البرنامج تعديل(
. الفرعية
  Delete ) وحدة على األحمر المفتاح اضغط): حذف 

. تحديدها تم التي القناة لحذف ُبعد عن التحكم
  Move ) التحكم وحدة على أخضر المفتاح اضغط): نقل 

 ▲/▼ المفتاح واضغط، القناة على للتركيز ُبعد عن
.  للتأكيد أخضر المفتاح اضغط ثم، القناة وضع لتحديد

  Favorite ) اضغط، القناة اختيار بعد): المفضلة 
 لتعيين ُبعد عن التحكم وحدة على من األصفر المفتاح
 أخرى مرة األصفر المفتاح اضغط. المفضلة قناتك

. إللغائها
  Skip ) المفتاح اضغط، القناة اختيار بعد): تخطي 

 اضغط، القناة لتخطي ُبعد عن التحكم وحدة على األزرق
 .إللغائها األزرق المفتاح

 تلميح 
 السابقة القائمة إلى للعودة  المفتاح اضغط. 
 

 القفل
  Lock  الختيار ▲/▼ مفتاح واضغط  المفتاح اضغط

. الفرعية القفل قائمة لدخول OK المفتاح اضغط ثم)، القفل(
 مرور كلمة وأدخل)، النظام قفل ( System Lock  حدد
، الفرعية القائمة لدخول OK مفتاح اضغط ثم، النظام قفل

. إيقاف أو تشغيل الختيار ▲/▼ مفتاح اضغط
  Set Password ) كلمة حدد): المرور كلمة ضبط 

. لتلفزيونك جديدة مرور
  Block Program ) مفتاح اضغط): البرنامج حظر 

 في برنامجك لقفل ُبعد عن التحكم وحدة على أخضر
. البرامج قائمة

  Parental Guidance ) تساعد): األبوي الدليل 
 ألطفالهم المتاحة القنوات تعيين في اآلباء الوظيفة هذه
 .العمرية المراحل مختلف من

  مالحظة 
 إذا، القفل نظام في" 3448 "الرقم إدخال يرجى 

 .التلفزيون مشاهدة عبر المرور كلمة نسيت

 

 الوقت ضبط
  Time  الختيار ▲/▼ مفتاح واضغط  المفتاح اضغط

 الوقت قائمة لدخول OK المفتاح اضغط ثم)، الوقت(
 تريد الذي الخيار لتحديد ▲/▼ المفتاح اضغط. الفرعية

.  الفرعية القائمة لدخول OK المفتاح اضغط ثم، تعيينه
  Auto Sync ) المفتاح اضغط): التلقائية المزامنة 

 التلقائية المزامنة تشغيل إيقاف أو تشغيل الختيار▲/▼ 
  Clock ) لضبط ▲/▼ المفتاح اضغط): الساعة 

. والتاريخ الوقت
  Sleep Timer ) المفتاح اضغط): السكون مؤقت 

. السكون وقت لضبط▲/▼ 
  Auto Sleep ) المفتاح اضغط): التلقائي السكون 

. االستعداد وقت لضبط▲/▼ 
  Time Zone ) المفتاح اضغط): الزمنية المنطقة 

 .الزمنية المنطقة لضبط▲/▼ 
 

 اإلعدادات
)، اإلعدادات ( Settings  قائمة لدخول  المفتاح اضغط

. تعيينه تريد الذي الخيار لتحديد ▲/▼ المفتاح واضغط
  Picture ) المفتاح اضغط): الصورة OK لدخول 

 لضبط ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية الصورة قائمة
 لرغبتك وفقاً  العناصر هذه

  Sound ) المفتاح اضغط): الصوت OK قائمة لدخول 
 هذه لضبط ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية الصورة
. لرغبتك وفقاً  العناصر

  Time ) المفتاح اضغط): الوقت OK قائمة لدخول 
 هذه لضبط ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية الوقت

. لرغبتك وفقاً  العناصر
  Language ) المفتاح اضغط): اللغة OK لدخول 

 هذه لضبط ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية اللغة قائمة
. لرغبتك وفقاً  العناصر

  Lock ) المفتاح اضغط): القفل OK القفل قائمة لدخول 
 العناصر هذه لضبط ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية

. لرغبتك وفقاً 
  Channels ) المفتاح اضغط): القنوات OK لدخول 

 لضبط ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية القنوات قائمة
 .لرغبتك وفقاً  العناصر هذه
  Signal Information ) اإلشارة معلومات :(

 Signal  الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط
Information ) قائمة في) اإلشارة معلومات 

 معلومات لعرض OK المفتاح اضغط. القنوات
  )DTV وضع في فقط. (اإلشارة
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   Software Update (OAD) ) البرنامج تحديث 
)OAD :((لتحديد ▲/▼ المفتاح اضغط 

 Software Update (OAD) ) البرنامج تحديث 
 OAD  (المفتاح اضغط. الفرعية القناة قائمة في 

 .تشغيل إيقاف أو تشغيل لتحديد▲/▼ 
 PVR  :المفتاح اضغط OK قائمة لدخول  PVR  

 PVR File  لتحديد ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية
System ) ملف نظام PVR (وRecorded List  

 OK مفتاح على الضغط يمكنك). التسجيل قائمة(
. رغبتك حسب على العناصر هذه لعرض
  PVR File System ) ملفات نظام PVR (
  Select Disk ) المفتاح اضغط): قرص حدد 

) قرص تحديد ( Select Disk  الختيار▲/▼ 
 جهاز واختيار لدخول OK المفتاح واضغط
. الملفات لتسجيل

  Check PVR File System ) من التحقق 
 ▲/▼ المفتاح اضغط): PVR ملفات نظام

  Check PVR File System  لتحديد
 واضغط)،  PVR  ملفات نظام من التحقق(

. الجهاز معلومات من للتحقق OK المفتاح
  Format ) المفتاح اضغط): التنسيق ▼/▲ 

 OK المفتاح اضغط)، تنسيق ( Format  لتحديد
. USB جهاز لتنسيق

  Time Shift Size ) شيفت تايم حجم :(
  Time Shift Size  لتحديد ▲/▼ اضغط

 لدخول OK المفتاح واضغط)، شيفت تايم حجم(
 سعة لتحديد ◄/► اضغط ثم، الفرعية القائمة

. القرص
  Free Record Limit ) التسجيل حد 

 Free  لتحديد ▲/▼ المفتاح اضغط): المجاني
Record Limit ) المجاني التسجيل حد ،(

 لملف الوقت حد الختيار ◄/► المفتاح اضغط
. التسجيل

  Recorded List ) قائمة افتح): التسجيل قائمة 
 .المسجلة البرامج

  General Settings ) اضغط): العامة اإلعدادات 
  General Settings  قائمة لدخول OK المفتاح

 ▲/▼ المفتاح واضغط، الفرعية) العامة اإلعدادات(
. لرغبتك وفقاً  العناصر هذه لضبط
  Eco Settings ) إعدادات Eco :(المفتاح اضغط 

OK لدخول  Eco Settings ) إعدادات Eco ،(
 هذه تشغيل إيقاف أو لتشغيل ▲/▼ المفتاح واضغط
 .الوظيفة

  Channels list copy ) القنوات قائمة نسخ :(
   لدخول OK المفتاح اضغط

Channels list copy ) القنوات قائمة نسخ (
 أو USB إلى النسخ الختيار ▲/▼ المفتاح واضغط

. التلفزيون إلى النسخ
  Hearing Impaired ) اضغط): السمع ضعف 

  Hearing Impaired  لدخول OK المفتاح
 أو لتشغيل ▲/▼ المفتاح واضغط)، السمع ضعف(

. الوظيفة هذه تشغيل إيقاف
  Shop Mode ) المفتاح اضغط): المتجر وضع 

OK لدخول  Shop Mode ) المتجر وضع ،(
 هذه تشغيل إيقاف أو لتشغيل ▲/▼ المفتاح واضغط
. الوظيفة

  Software info ) اضغط): البرنامج معلومات 
. البرنامج معلومات لعرض OK المفتاح

  Factory Setting ) اضغط): المصنع ضبط 
 ضبط ( Factory Setting  لدخول OK المفتاح
 ضبط بإعادة ستقوم، الوظيفة هذه باستخدام). المصنع

 القنوات تثبيت سيبقى ولكن، الشخصية إعداداتك جميع
. تغيير دون
  Restore Default ) اإلعدادات استعادة 

 إلى للدخول OK المفتاح اضغط): االفتراضية
 Restore Default ) اإلعدادات استعادة 

 اإلعدادات جميع ضبط إعادة سيتم). االفتراضية
 .والقنوات

 Software Update (USB) ) البرنامج تحديث 
)USB :((التلفزيون برنامج تحديث) لمختصي 

 ).الصيانة

 تلميح 
 السابقة القائمة إلى للعودة  المفتاح اضغط. 

 

EPG  
 ُبعد عن التحكم وحدة على من  TV GUIDE  المفتاح اضغط
 DTV وضع في متاحة. (التلفزيون برامج دليل قائمة لدخول

 )فقط
  Record ) على األحمر المفتاح اضغط): التسجيل 

 قائمة وستظهر، البرنامج لتسجيل ُبعد عن التحكم وحدة
 ووضع القناة تحديد يمكنك. التلفزيون على المسّجل
 مفتاح اضغط ثم؛ واالنتهاء البدء وفت وتعيين، التسجيل

OK ستظهر، التسجيل برنامج من االنتهاء فور. للتأكيد 
. الجدول قائمة في الجديدة المهمة

  Info ) وحدة على األخضر مفتاح اضغط): المعلومات 
. البرامج معلومات لعرض ُبعد عن التحكم

  Schedule ) على األصفر مفتاح اضغط): جدول 
 الخاصة البرنامج معلومات لعرض ُبعد عن التحكم وحدة
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. والتذكير بالتسجيل
  Remind ) وحدة على األزرق مفتاح اضغط): تذكير 

. البرنامج لتذكير ُبعد عن التحكم

 

 التسجيل خيار
 وحدة على  الحمراء النقطة مفتاح اضغط، DTV وضع في

، الشاشة على التسجيل خيارات قائمة ستظهر. ُبعد عن التحكم
. فوًرا بالتسجيل التلفزيون نظام وسيبدأ
 التسجيل إليقاف ُبعد عن التحكم وحدة على  المفتاح اضغط

. منه والخروج
 ثم، PVR الختيار ▲/▼ مفتاح واضغط  المفتاح اضغط
 اضغط. الفرعية PVR قائمة لدخول OK المفتاح اضغط
 قائمة ( Recorded List  الختيار ▲/▼ المفتاح

 حدد. الفرعية القائمة لدخول OK المفتاح واضغط)، التسجيل
 .لتشغيله OK المفتاح واضغط، تشغيله تريد الذي الملف

  مالحظة 
 بجهاز االتصال إلى الوظيفة هذه تحتاج USB ،

 .  FAT32  بتنسيق USB جهاز استخدام ويجب
USB بتنسيق  NTFS  أال يجب. التسجيل يدعم ال 

. مرة كل في ساعات 6 عن التسجيل مدة تزيد
 التسجيل قائمة في الملفات هذه على العثور يمكن   

)Utilities )  األرشفة <-- ( Recorded List 
 ))التسجيل قائمة(

 مقدمة قائمة خيارات التسجيل
 .الحالي الفيديو تشغيل: تشغيل 

   FB  :تشغيل ( المفتاح اضغط، للفيديو سريع ترجيع (
 .العادي للتشغيل

 FF  :تشغيل ( المفتاح اضغط، للفيديو سريع تقديم (
 .العادي للتشغيل

  FB30S  :ثانية 30 للخلف تشغيل. 
  FF30S  :ثانية 30 لألمام سريع تشغيل. 
 .مؤقًتا الفيديو إيقاف: مؤقت إيقاف 
 .التسجيل وظيفة من واخرج التسجيل أوقف: إيقاف 

 

 شيفت تايم خيارات
 عن التحكم وحدة على  المفتاح اضغط، DTV وضع في
، الشاشة على شيفت تايم خيارات قائمة وستظهر، ُبعد

 من  المفتاح اضغط. التعليق حالة في البرنامج وسيكون
 والخروج شيفت تايم وظيفة إليقاف ُبعد عن التحكم وحدة على
 يمكن، قصيرة لفترة البرنامج المستخدم يغادر عندما. منها

 مؤقًتا وتخزينه البرنامج بتعليق تقوم أن الوقت تغيير لوظيفة
 تشغيل متابعة يمكن، التشغيل استئناف عند. U قرص على

. البرنامج

 شيفت تايم خيارات قائمة مقدمة
 .الحالي الفيديو تشغيل: تشغيل 

   FB  :تشغيل ( المفتاح اضغط، للفيديو سريع ترجيع (
 .العادي للتشغيل

 FF  :تشغيل ( المفتاح اضغط، للفيديو سريع تقديم (
 .العادي للتشغيل

  FB30S  :ثانية 30 للخلف تشغيل. 
  FF30S  :ثانية 30 لألمام تشغيل. 
 .مؤقًتا الفيديو إيقاف: مؤقت إيقاف 
 .منها والخروج شيفت تايم وظيفة إيقاف: إيقاف 

 

 USB وسائط وظيفة 

، بالتلفزيون USB واجهة في USB جهاز إدخال الرجاء
. المصدر قائمة لعرض  SOURCES المفتاح واضغط
 OK المفتاح واضغط USB الختيار ▲/▼ المفتاح اضغط
. USB قائمة لدخول

 NTFS  ، FAT ، هي USB جهاز ملف تنسيقات: مالحظة
 يتجاوز خارجي بجهاز USB منفذ توصيل عند.  FAT32  أو

. التلفزيون تلف إلى ذلك يؤدي فسوف، أمبير مللي 500 تياره
 ذلك ألن، الفور على تسحبه فال، يعمل USB جهاز كان إذا

. USB جهاز نظام أو التلفزيون نظام تلف إلى يؤدي

 الوسائط مشغل مستخدم واجهة أيقونة مقدمة 
 الصور مشغل قائمة خيارات 

. السابقة الصورة تشغيل: 
. التالية الصورة تشغيل: 
. السحري الفانوس شريحة تشغيل/مؤقت إيقاف: /

  مالحظة  
 المفتاح اضغط  OPTIONS  عن التحكم وحدة على 

 هذه ضبط يمكنك، الصورة خيارات قائمة لعرض ُبعد
 .رغبتك حسب العناصر

 الموسيقى مشّغل قائمة خيارات 
. السابق الموسيقى ملف تشغيل: 
. التالي الموسيقى ملف تشغيل: 
. الموسيقى تشغيل/مؤقت إيقاف: /
 اضغط، الموسيقى لملف للخلف سريع تشغيل: 

. العادي للتشغيل) تشغيل ( المفتاح
 المفتاح اضغط، الموسيقى لملف لألمام سريع تقديم: 

 .العادي للتشغيل) تشغيل (

  مالحظة 



 

 
AR 12 

 المفتاح اضغط  OPTIONS  عن التحكم وحدة على 
 ضبط يمكنك، الموسيقى خيارات قائمة لعرض ُبعد
 .رغبتك حسب العناصر هذه

 الفيديو مشّغل قائمة خيارات  
. السابق الفيديو ملف تشغيل: 
. التالي الفيديو ملف تشغيل: 
. الفيديو تشغيل/مؤقت إيقاف: /
 المفتاح اضغط، الفيديو لملف للخلف سريع تشغيل: 

. العادي للتشغيل) تشغيل (
  المفتاح اضغط، الفيديو لملف لألمام سريع تشغيل: 
 .العادي للتشغيل) تشغيل(

  مالحظة 
 المفتاح اضغط  OPTIONS  عن التحكم وحدة على 

 هذه ضبط يمكنك، الفيديو خيارات قائمة لعرض ُبعد
 .رغبتك حسب العناصر

 تلميح 
 يرجى، الصورة عملية نفسها هي النص عملية 

 على الضغط أيًضا يمكنك. الصورة خيارات مراجعة
 عن التحكم وحدة على ، ، ، ،  مفتاح

 لعرض  INFO  المفتاح اضغط، الوسائط لمشّغل ُبعد
 .الشاشة على األدوات شريط

 

 المنتج معلومات 6
معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على 

معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة 
www.philips.com/support. 

 

 دقة شاشة العرض
HDMI الفيديو تنسيقات 
 :الدقة - معدل التحديث 

 - 480i 60هرتز  
  - 480p 60هرتز  
  - 576i 50هرتز  
  - 576p 50هرتز  
  - 720p 60 هرتز 50/هرتز  
  - 1080i 60 هرتز 50/هرتز  
  - 1080p 60 هرتز 50/هرتز  

 

 الوسائط المتعددة
  :جهاز التخزين المدعومUSB يتم دعم أجهزة تخزين) 

USB أو FAT ،NTFS بتنسيق FAT 32(. 
 المدعومة: المتعددة الوسائط تنسيقات ملفات 

  :الصورJPEG 
  :الصوتMP3 
  :الفيديوMPEG 2/MPEG 4، H.264  

 

طاقة الصوت 
 43 :2 واط×8 بوصة 

 

 الدقة األصلية
 43 :1080×1920 بوصة 

 

 الموالف / االستقبال / اإلرسال
  :أوم متحد المحور (75دخل الهوائي IEC75( 
 :األنظمة المعتمدة 

 PAL, SECAM, I, D/K, B/Gالتلفاز التناظري: 
 DVB-T/T2التلفاز الرقمي: 

 

http://www.philips.com/


 

 
AR 13 

 وحدة التحكم عن بعد
  :2البطارياتAA × A 

 

 مصدر التيار الكهربي
 الكهربي الرئيسي: التيار مصدر 

  هرتز50/60، ~ فولت100-240
 :استهالك الطاقة في وضع االستعداد 

  واط0.5≤
  :درجة مئوية 40-5درجة الحرارة المحيطة  
 :استهالك الطاقة 

 43 :واط75 بوصة 
 

 حوامل التلفاز المدعومة
 أو أي Philipsلتركيب التلفاز، يرجى شراء حامل تلفاز 

. ولمنع تعرض VESAحامل تلفاز متوافق مع معيار 
الكبالت والموصالت للتلف، تأكد من ترك مساحة فارغة 

 سم على األقل بين ظهر التلفاز 5.5 بوصة أو 2.2بطول 
 والجدار.

 تحذير 
  اتبع كافة اإلرشادات المرفقة مع حامل التلفاز. وال

. أية TP Vision Europe B.Vتتحمل شركة 
مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل التلفاز 

الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض 
 إلصابة أو للتلف.

 
درجة البكسل  الطرازرقم 

  (مم)المطلوبة
براغي التثبيت 

 المطلوبة
 M6×4 200 × 400  بوصة43

 

 استكشاف األخطاء 7
 وإصالحها

 .وحلولها تواجهها أن يمكن التي الشائعة المشكالت القسم هذا يوضح
 

 المسائل العامة
 التلفاز ال يعمل:

  افصل كبل الطاقة عن مصدر التيار الكهربي. وانتظر
 لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.

 .تأكد من أن كبل الطاقة متصل بإحكام 
 وحدة التحكم عن بعد ال تعمل بشكل صحيح:

  تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد
 وفًقا التجاه +/-.

  استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة
 أو ضعيفة.

 .نّظف العدسة بوحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفاز 
 تظهر قائمة التلفاز بلغة غير صحيحة:

 .قم بتغيير قائمة التلفاز إلى لغتك المفضلة 
عند تشغيل التلفاز/إيقاف تشغيله/تحويله إلى وضع 

 االستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفاز:
  اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد يلزمال 

وانكماش طبيعي للتلفاز عندما يبرد أو يتم تدفئته.  وال 
 يؤثر ذلك على األداء.

 

 المسائل المتعلقة بالقنوات
 ال تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبًقا في قائمة القنوات:

 .تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة 
 

 المسائل المتعلقة بالصورة
 التلفاز قيد التشغيل، لكن ليس هناك أية صورة:

 .تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز 
 .تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفاز 

 هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
 .تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة 

 هناك استقبال تلفاز سيئ من وصلة الهوائي:
 .تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز 
  يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير

الموصلة أرضًيا ومصابيح النيون والمباني العالية 
واألشياء الكبيرة األخرى على جودة االستقبال. لذا، إن 
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أمكن، حاول تحسين جودة االستقبال بتغيير اتجاه 
 الهوائي أو بتحريك األجهزة بعيًدا عن التلفاز.

  إذا كان االستقبال سيًئا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط
 الدقيق لهذه القناة. 

 هناك جودة صورة سيئة من األجهزة المتصلة:
 .تأكد من صحة توصيل األجهزة 
 .تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة 

 ال تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جًدا أو صغيرة جًدا:
 .جرب استخدام تنسيق صورة مختلف 

 وضع الصورة غير صحيح:
  قد ال تالئم إشارات الصورة الصادرة من بعض األجهزة

 الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.
 

 مسائل متعلقة بالصوت
 هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:

 .تأكد من صحة توصيل كل الكبالت 
  0تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على. 
 .تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت 
 .تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت 

 هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
 .تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف 

 

 HDMIمسائل متعلقة بتوصيل 
 :HDMIوجود مشكالت مع أجهزة 

  دعم أنالحظ HDCP حماية المحتوى الرقمي ذو) 
عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت 

 .HDMIالمستغرق للتلفاز لعرض المحتويات من جهاز 
  إذا لم يتعرف التلفاز على جهازHDMI ولم يتم عرض 

أية صورة، فحاول تبديل مصدر اإلشارة إلى جهاز آخر 
 قبل إعادة تشغيل هذا الجهاز مرة أخرى.

  في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة
 .HDMIإعدادات اإلخراج من جهاز 

 

 االتصال بنا
إذا تعذر حل المشكلة، فالرجاء الرجوع إلى األسئلة المتداولة 

 الخاصة بهذا الطراز على موقع الويب 
www.philips.com/support. 

 Philipsإذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عمالء 
 في دولتك.

 

 تحذير
  ال تحاول إصالح التلفاز بنفسك. فقد يتسبب ذلك في

إصابة خطيرة أو تلف ال يمكن إصالحه في التلفاز أو 
 إبطال الضمان.

 

 مالحظة
  الرجاء كتابة طراز التلفاز والرقم المسلسل قبل االتصال

. وهذه األرقام مطبوعة Philipsبمركز خدمة عمالء 
 على الجانب الخلفي/أسفل التلفاز وعلى العلبة.

 
 
 

http://www.philips.com/support
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