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الصفحة 2

Koninklijke Philips Electronics © 2010
 .N.Vجمٌع الحقوق محفوظة.
عرضة للتغٌٌر دون إخطار .العالمات التجارٌة هً ملك
شركة  Koninklijke Philips Electronics N.V.أو
مالكٌها المعنٌٌن .تحتفظ شركة فٌلٌبس بحق تغٌٌر المنتجات
فً أي وقت دون االلتزام بتعدٌل المستلزمات السابقة وف ًقا
لذلكٌُ .فترض أن المادة الموجودة فً هذا الدلٌل مناسبة
لالستخدام المستهدف من هذا النظام .من أجل استخدام
المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة ألغراض غٌر
المحددة هنا؛ ٌجب الحصول على تأكٌد بصالحٌتها
ومناسبتها لتلك األغراض .تضمن شركة  Philipsأن
المواد ذاتها ال تنتهك أي براءة اختراع أمرٌكٌةٌ .وجد أي
ضمانات أخرى صرٌحة أو ضمنٌة.

البرامج مفتوحة المصدر
ٌحتوي هذا التلفزٌون على برامج مفتوحة المصدر .إن
شركة  Philipsبموجب هذا تعرض  -مقابل رسوم ال تزٌد
عن أي تكلفة لعملٌة توزٌع المصدر مادًٌا -أن تقوم بتوفٌر
أو إتاحة نسخة كاملة ٌمكن للجهاز قراءتها من كود المصدر
المقابل على وسابط ٌمكن للعمٌل استخدامها لتبادل البرامج.
ٌسري هذا العرض لمدة  3سنوات بعد تارٌخ شراء هذا
المنتج .للحصول على رمز المصدر؛ اكتب إلى:

الضمان
• احتمال اإلصابة ،أو تلف التلفزٌون ،أو إلغاء الضمان! ال
تحاول إصالح التلفزٌون بنفسك أب ًدا.
• ال تستخدم التلفزٌون والملحقات إال وف ًقا لما أراد المُص ّنع.
• عالمة التحذٌر المطبوعة على ظهر التلفزٌون تشٌر إلى
احتمال التعرض لصدمة كهربٌة .ال تفك غطاء
التلفزٌون أب ًدا .واتصل دابمًا على دعم عمالء
 Philipsبشأن الخدمة أو اإلصالح.

GBU Customer Care Manager
Customer Care department
Philips Lighting
GBU Hospitality
Hurksestraat 2c
5652 AJ Eindhoven
The Netherlands

إن أي تشغٌل منع صراحة فً هذا الدلٌل أو أي
تعدٌالت أو طرق تجمٌع لم ٌوص أو ٌصرح بها فً
هذا الدلٌل تبطل الضمان.
خصائص نقاط البكسل
هذا المنتج ٌ LCDحتوي على عدد كبٌر من النقاط الملونة.
أن النقاط الفعالة تبلغ  %99٫999أو أكثر؛ إال أنه قد تظهر
نقاط سوداء أو نقاط ضوبٌة ساطعة (حمراء أو خضراء أو
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الصفحة 3

العربٌة

 .1اإلخطار

زرقاء) بشكل دابم فً الشاشة .األمر من خصابص الشاشة
(ضمن معاٌٌر الصناعة الشابعة) وال ٌعد عطالً.

التوافق مع EMF
تقوم شركة Koninklijke Philips Electronics
 .N.Vبتصنٌع وبٌع العدٌد من المنتجات الموجهة للعمالء،
والتً لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات
كهرومغناطٌسٌة ،مثلها مثل أي جهاز إلكترونً.
ومن بٌن مبادئ العمل الرابدة التً تنتهجها شركة Philips
اتخاذ كافة تدابٌر الصحة والسالمة الالزمة للمنتجات
الخاصة بنا ،لالمتثال لكل المتطلبات القانونٌة السارٌة
ولاللتزام بكل معاٌٌر  EMFالسارٌة وقت إنتاج المنتجات.
وتلتزم  Philipsبتطوٌر وإنتاج وتسوٌق المنتجات التً ال
تؤثر على الصحة سلبًا .وتؤكد  Philipsأنه إذا تم التعامل
مع منتجاتها بشكل صحٌح فً الغرض المقصود منها،
فسٌكون استخدامها آم ًنا وف ًقا للدلٌل العلمً المتوفر الٌوم.
وتلعب  Philipsدورً ا حٌوًٌا فً وضع معاٌٌر السالمة و
 EMFالدولٌة ،بما ٌُمكن  Philipsمن توقع تطورات أكثر
فً وضع المعاٌٌر إلدراجها مبكرً ا فً منتجاتها.

 .3أعد تركٌب غطاء المنصهر (الفٌوز).
لمواصلة االلتزام بمرسوم EMC؛ ٌحظر فك قابس
الكهرباء فً هذا المنتج من سلك الكهرباء.
حقوق النسخ

و FDMIوشعار توافق تركٌب  VESAعالمات تجارٌة
التحاد معاٌٌر إلكترونٌات الفٌدٌو Video Electronics
.Standards Association
 ® Kensingtonو Micro Saverعالمتان تجارٌتان
أمرٌكٌتان مسجلتان لشركة ACCO World
 Corporationمع تسجٌالت صادرة وطلبات معلقة فً
دول أخرى حول العالم.

منصهر الكهرباء (المملكة المتحدة فقط)
هذا التلفزٌون مجهز بقابس مقولب معتمد .وإذا لزم األمر
استبدال منصهر الكهرباء؛ فٌجب أن ٌستبدل به منصهر من
نفس القٌمة المشار إلٌها على القابس (مثالً  10أمبٌر).
1

فك غطاء المنصهر ثم المنصهر.

ٌ .2جب أن ٌتوافق المنصهر البدٌل مع BS 1362
وعالمة اعتماد  .ASTAإذا ضاع الفٌوز
(المنصهر)؛ فاتصل بالوكٌل للتأكد من النوع
الصحٌح.

MediaSuite 40-55HFL5573D/10

تم التصنٌع بترخٌص من ُ .Dolby Laboratoriesتعد
 Dolbyوعالمة  Dالثنابٌة عالمات تجارٌة مسجلة تخص
.Dolby Laboratories
كل العالمات التجارٌة المسجلة وغٌر المسجلة األخرى
تعود ملكٌتها لمالكٌها المعنٌٌن.

الصفحة 4

 .2هاو

األمان
• احتمال حدوث صدمة كهربائٌة أو نشوب حرٌق!
• ال تعرّ ض التلفزٌون أب ًدا للمطر أو المٌاه .ال تضع
حاوٌات السوابل ،مثل أوانً الزهور ،بالقرب
من التلفزٌون .إذا انسكبت السوابل على أو داخل
التلفزٌون ،فافصل التلفزٌون من منفذ الكهرباء
على الفور .اتصل بخدمة عمالء Philips
لفحص التلٌفزٌون قبل االستخدام.
• ال تضع التلفزٌون أو وحدة التحكم أو البطارٌات أبداً
بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارٌة
األخرى ،بما فً ذلك ضوء الشمس المباشر.
لمنع انتشار الحرٌق ،أبق الشموع ومواد اللهب
األخرى بعٌ ًدا عن التلفزٌون ووحدة التحكم
والبطارٌات على الدوام.

• احرص أال ُتدخل أب ًدا أشٌاء فً فتحات التهوٌة أو
الفتحات األخرى الموجودة على التلفزٌون.
• عند تدوٌر التلفزٌون ،تأكد أن سلك الكهرباء غٌر
مشدود .فقد ٌؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك
الوصالت وحدوث قوس كهربً.
• خطر حدوث ماس كهربً أو نشوب حرٌق!
• ال تعرض أب ًدا وحدة التحكم
أو البطارٌات للمطر أو المٌاه أو الحرارة
المفرطة.
• تجنب وجود قوة شد على قوابس التٌار الكهربابً.
ٌؤدي فك قوابس التٌار الكهربابً إلى حدوث
ماس كهربً أو نشوب حرٌق.
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الصفحة 5

العربٌة

اقرأ واستوعب كل اإلرشادات قبل استخدام التلفزٌون .إذا
نجم العطل من عدم إتباع اإلرشادات ،فلن ٌسري الضمان.

• خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزٌون!
• ٌلزم وجود شخصٌن لرفع وحمل التلفزٌون الذي ٌبلغ
أو ٌزٌد عن  25كجم.
• عند تركٌب حامل التلفزٌون ،استخدم الحامل
المرفق فقط .ثبّت الحامل مع التلفزٌون بإحكام.
ضع التلفزٌون على سطح مستو مسطح ٌمكنه
دعم وزن التلفزٌون والحامل معًا.
• عند تركٌب التلفزٌون على الجدار بحامل ،استخدم
فقط حامل جدار ٌمكنه أن ٌدعم وزن التلفزٌون.
ثبّت حامل الجدار فً جدار ٌمكنه دعم وزن كل
من التلفزٌون وحامل الجدار .ال تتحمل شركة
Koninklijke Philips Electronics
 N.V.أي مسبولٌة عن التركٌب غٌر الصحٌح
على الجدار والذي ٌؤدي إلى حدوث حادثة أو
إصابة أو تلف.

• خطر إصابة األطفال! اتبع هذه االحتٌاطات لمنع انقالب
التلفزٌون والتسبب فً إصابة األطفال:
• ال تضع التلفزٌون أب ًدا على سطح مغطى بقطعة
قماش أو مادة أخرى ٌمكن سحبها بعٌ ًدا.
• تأكد من عدم وجود أي جزء من التلٌفزٌون معلق
على حافة السطح.
• ال تضع التلفزٌون أب ًدا على أثاث طوٌل (مثل خزانة
الكتب) دون تثبٌت كل من قطعة األثاث
والتلفزٌون على الجدار أو بدعامة مناسبة.
• أخبر األطفال بأخطار التسلق على األثاث للوصول
إلى التلفزٌون.
• خطر الحرارة المفرطة! ال تقم أبدًا بتركٌب التلفزٌون فً
مكان ضٌق .اترك دومًا مسافة ال تقل عن 4
بوصات أو  10سم حول التلفزٌون للتهوٌة .تأكد أال
تغطً الستابر واألشٌاء األخرى أب ًدا فتحات التهوٌة
الموجودة على التلٌفزٌون.

• تجنب الصور الثابتة قدر اإلمكان .والصور الثابتة هً
الصور التً تبقى على الشاشة لفترات طوٌلة .على
سبٌل المثال :القوابم على الشاشة واألشرطة السوداء
والشاشات الزمنٌةٌ .جب استخدام صور ثابتة؛ قلل تباٌن
الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
• افصل التلفزٌون قبل التنظٌف.
• ّ
نظف التلٌفزٌون واإلطار بقطعة قماش رطبة وناعمة .ال
تستخدم أب ًدا مواد مثل الكحول أو المواد الكٌمٌابٌة أو
المنظفات المنزلٌة على التلٌفزٌون.
• خطر إتالف شاشة التلفزٌون! ال تلمس أب ًدا أو تدفع أو
تحك أو تضرب الشاشة بأي شًء.
• لتفادي التشوه أو بهت األلوان ،امسح قطرات الماء
بأسرع ما ٌمكن

• خطر إتالف التلفزٌون! قبل توصٌل التلفزٌون بمأخذ
الكهرباء ،تأكد أن الجهد الكهربابً ٌطابق القٌمة
المطبوعة على الجانب الخلفً من التلفزٌون .ال تقم
أب ًدا بتوصٌل التلٌفزٌون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد
الكهربابً مختل ًفا
• خطر حدوث إصابة أو نشوب حرٌق أو تلف بسلك
الكهرباء! ال تضع التلٌفزٌون أب ًدا أو أي أشٌاء على سلك
الكهرباء.
• لفصل سلك كهرباء التلفزٌون بسهولة من مأخذ
الكهرباء ،تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لسلك
الكهرباء على الدوام.
• عند فصل سلك الكهرباء ،اسحب القابس دومًا وال تشد
السلك أب ًدا.
• افصل التلفزٌون عن مأخذ الكهرباء والهوائً قبل
العواصف الرعدٌة .أثناء العواصف الرعدٌة ،ال تلمس
أي جزء من التلفزٌون أو سلك الكهرباء أو كابل
الهوابً.
• خطر اإلضرار بحاسة السمع! تجنب استخدام سماعات
األذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو
لفترات طوٌلة.
• إذا تم نقل التلفزٌون فً درجات حرارة أقل من °5م،
فأخرج التلفزٌون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة
التلفزٌون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصٌل
التلفزٌون بمأخذ الكهرباء.
العناٌة بالشاشة
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الصفحة 6

التخلص من المنتج القدٌم والبطارٌات

العربٌة

تم تصمٌم المنتج الخاص بك وتصنٌعه من مواد ومكونات
عالٌة الجودة ٌمكن إعادة تصنٌعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوٌة المدولبة ذات العالمة × هذه بأي
منتج؛ فذلك ٌعنً أن هذا المنتج ٌندرج ضمن المرسوم
األوروبً ٌ .2002/96/ECرجى الحرص على معرفة
النظام المحلً لتجمٌع المنتجات اإللكترونٌة والكهربابٌة
على حدة.
ٌُرجى العمل وفق القوانٌن المحلٌة وعدم التخلص من
المنتجات القدٌمة مع النفاٌات المنزلٌة العادٌة.
ٌساعد التخلص الصحٌح من منتجك القدٌم على منع حدوث
التبعات السلبٌة المحتملة على البٌبة وصحة اإلنسان.

ٌحتوي منتجك على بطارٌات ٌشملها اإلرشاد األوروبً
 ،2006/66/ECوالتً ال ٌمكن أن ٌتم التخلص منها مع
النفاٌات المنزلٌة العادٌة.
ٌُرجى االطالع على القوانٌن المحلٌة المتعلقة بنظام التجمٌع
المنفصل للبطارٌاتٌ .ساعد التخلص من البطارٌات بطرٌقة
صحٌحة على منع حدوث تبعات سلبٌة محتملة تؤثر فً
البٌبة وصحة اإلنسان.
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الصفحة 7

 .3انبذء

جولة بالتلفزٌون
جهاز التحكم عن بعد

لفتح وإغالق قابمة ( Findالبحث).
فً قابمة البحثٌ ،مكنك الوصول إلى قابمة القنوات.

لضبط مستوى الصوت.

لفتح وإغالق قابمة ( Textالنصوص).
فً قابمة النصوصٌ ،مكنك الوصول إلى نصوص
المعلومات لمعرفة األخبار والمعلومات.

لتبدٌل قنوات التلفزٌون.

لفتح و إغالق قابمة الخٌارات
لفتح وإغالق القابمة الربٌسٌة
فً القابمة الربٌسٌةٌ ،مكنك الوصول لألجهزة المتصلة ،و
إعدادات الصوت والصورة و ذلك فضالً عن مٌزات نافعة
أخرى.

قوابم الخٌارات توفر لك إعدادات القناة التلفزٌونٌة أو
البرنامج بشكل سهل.

للعودة إلى صفحة القابمة السابقة أو للخروج من وظٌفة
التلفزٌون.
لفتح وإغالق قابمة المصادر

اضغط مع االستمرار للعودة إلى مشاهدة التلفزٌون.

فً قابمة المصدرٌ ،مكنك الوصول إلى األجهزة المتصلة.
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الصفحة 8

األجهزة
العربٌة

لتحدٌد االختٌار األحمر من القابمة ،أو الوصول إلى
خدمات التلفزٌون الرقمٌة التفاعلٌة* ،أو لمشاهدة مقاطع
العروض التوضٌحٌة للتلفزٌون.

*متوفر فً طرازات معٌنة وحسب.

لتحدٌد خٌار القابمة األخضر أو للوصول إلى
إعدادات كفاءة استخدام الطاقة.

للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت ،قم بتوصٌل
مشغل أقراص  ،DVDأو  ،Blu-rayأو وحدة األلعاب
من خالل .)TM( HDMI

ٌمكنك قراءة المزٌد من المعلومات عن وحدة التحكم عن بعد فً
قسم
لمشاهدة جهاز غٌر متوافق مع  ،EasyLinkقم بإضافته
استخدام التلفزٌون > مفاتٌح التحكم > وحدة التحكم عن بعد
إلى القابمة الربٌسٌة.
(الصفحة .)10

اضغط ▲ الختٌار الجولة التالٌة الخاصة بالتلفزٌون.

> [إضافة أجهزتك]
 .1اضغط
 .2اتبع اإلرشادات المربٌة على الشاشة.
مالحظة :إذا تمت مطالبتك باختٌار طرٌقة توصٌل
التلفزٌون ،حدد الموصّل الذي ٌستخدمه هذا الجهاز .انظر
توصٌل التلفاز > توصٌل األجهزة (الصفحة )37
للحصول على معلومات عن التوصٌل.
إذا تم توصٌل جهاز متوافق مع  EasyLinkأو
HDMI-Consumer Electronic Control
( )HDMI-CECبالتلفاز ،سٌتم إضافته تلقابٌا ً إلى القابمة
الربٌسٌة عندما ٌتم تشغٌل كال الجهازٌن.
لمشاهدة جهاز متصل
 .1اضغط
 .2قم باختٌار رمز الجهاز الجدٌد الذي تمت إضافته.
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الصفحة 9

ٌمكنك معرفة المزٌد عن توصٌالت األجهزة فً توصٌل التلفاز > توصٌل األجهزة.

التلفزٌون عالً الوضوح

مقطع فٌدٌو عالً الوضوح

للحصول على جودة صورة عالٌة الوضوح ( ،)HDقم
بمشاهدة البرامج عالٌة الوضوح .HD

الختبار الوضوح و جودة الصورة المذهلة الخاصة بأجهزة
التلفزٌون عالٌة الوضوح ٌ ،HDمكنك مشاهدة مقاطع
الفٌدٌو عالٌة الوضوح  HDمن القابمة الربٌسٌة.

عند مشاهدة البرامج ذات الوضوح القٌاسً (،)SD
فستكون جودة الصورة عادٌة.

ٌمكنك مشاهدة محتوى فٌدٌو  HDبهذه الطرق و أكثر:







مشغل أقراص  ،Blu-rayمتصل بكابل
 ،HDMIمع تشغٌل قرص Blu-ray
مشغل ٌ DVDدعم رفع مستوى الدقة ،متصل
بكابل  ،HDMIمع عرض قرص DVD
وحدة بث  HDعبر األثٌر
()DVB-MPEG4
مستقبل  HDرقمً ،متصل بكابل ،HDMI
مع عرض محتوى  HDمن مشغل قنوات
الكابل أو الفضابٌات.
قناة  HDفً شبكة  DVB-Cالخاصة بك
وحدة ألعاب ( HDمثل  X-Box 360أو
 ،)PlayStation 3متصلة بكابل  ،HDMIمع
عرض لعبة HD
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اختر

>[إعداد] > [مشاهدة العروض التوضٌحٌة].

[عروض التلفزٌون التوضٌحٌة] توجد فً الصفحة الثانٌة
من قابمة اإلعداد
لمزٌد من المعلومات حول تو ّفر القنوات عالٌة الوضوح
 HDفً بلدك ،اتصل بموزع شركة  Philipsأو قم
بزٌارة
www.philips.com/support

الصفحة 10

الشبكة

العربٌة

ٌمكنك توصٌل التلفاز الخاص بك بالشبكة المنزلٌة لتشغٌل
الموسٌقى ،والصور وملفات الفٌدٌو ،من جهاز كمبٌوتر أو
من خادم وسابط آخر على نفس الشبكة.
ٌمكنك قراءة المزٌد فً توصٌل التلفاز > أجهزة الكمبٌوتر
و اإلنترنت (الصفحة .)44

Net TV
إذا كانت الشبكة الموجودة بالمنزل متصلة بشبكة اإلنترنت،
ٌمكنك توصٌل جهاز التلفزٌون الخاص بك بخدمة
 .Net TVتقدم خدمة  Net TVاألفالم والصور
والصوتٌات و غٌرها الكثٌر.
ٌمكنك قراءة المزٌد فً استخدام التلٌفزٌون > استعراض
( Net TVالصفحة .)15
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الصفحة 11

 .4استخذاو انتهفزيىن

جهاز التحكم عن بعد

مفاتٌح التحكم
مفاتٌح التحكم بالتلفاز

( 1االستعداد) :لتشغٌل التلفزٌون أو وضعه بوضع االستعداد.
 .2أزرار التشغٌل :للتحكم فً تشغٌل الفٌدٌو أو الموسٌقى.
 .3األزرار الملونة :الختٌار المهام أو الخٌارات.
غٌر مدعوم فً وضع .MHEG

 :رفع مستوى الصوت أو خفضه.

.1
 .2ال ٌنطبق
(الشاشة الرئٌسٌة) :للوصول إلى القابمة
.3
الربٌسٌة.
اضغط ثانٌة لبدء نشاط فً القابمة الربٌسٌة.
 :CH +/- .4للتغٌٌر إلى القناة السابقة أو التالٌة.
المؤشرات

 .1مستشعر الضوء المحٌطً  /مستشعر وحدة التحكم

ٌتوفر مستشعر  Ambilightفً طرازات معٌنة وحسب.
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( .4الشاشة الرئٌسٌة) :للوصول إلى القابمة الربٌسٌة.
( .5أزرار التنقل) :للتنقل بٌن القوابم واختٌار العناصر.
( CH - / CH + .6السابق/التالً) :لتبدٌل القنوات،
والتنقل خالل صفحات القوابم ،وبٌن المواد أو
األلبومات أو المجلدات.
 :OK .7لتأكٌد إدخال أو اختٌار.
( .8العودة) :للعودة إلى صفحة القابمة السابقة أو للخروج
من وظٌفة التلفزٌون.

 :FIND .9للوصول للقابمة الخاصة باختٌار أحد قوابم
قنوات التلفزٌون.
 :NetTV .10للوصول إلى صفحة Net TV
 :SOURCE .11الختٌار األجهزة المتصلة.
 :OPTIONS .12للوصول إلى خٌارات االختٌار أو
النشاط الحالً.

الصفحة 12

إذا كانت إشارة وحدة التحكم عن بعد ضعٌفة ،استبدل
البطارٌات:

مالحظات:
قم بالتخلص من البطارٌات حسب اللوابح البٌبٌة.

اضغط علٌه مع االستمرار لعرض المزٌد من المعلومات
حول النشاط الحالً.

قم بإزالة البطارٌات من جهاز التحكم عن بعد فً حال عدم
استخدامه لفترة طوٌلة من الزمن.

ٌتوفر زر  INFOفً بعض الطرازات فقط.

بالنسبة لوحدات التحكم عن بعد التً تستخدم بطارٌات على
هٌبة عملة:

 :SUBTITLE .17لتمكٌن أو تعطٌل الترجمات.
البطارٌات
تحذٌر :خطر ابتالع البطارٌات!
قد ٌحتوي المنتج /جهاز التحكم عن بعد على بطارٌة
مستدٌرة على شكل حجر العملة والتً ٌمكن ابتالعها.
أبق البطارٌة بعٌداً عن متناول األطفال فً جمٌع األوقات!
تنبٌه :تحتوي البطارٌة على مادة البٌركلورات ،وٌجب
التعامل معها بحرص .للمزٌد من المعلومات ،انظر
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
./perchlorate
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الصفحة 13

العربٌة

( +/- .13مستوى الصوت) :لضبط مستوى الصوت.
( .14إسكات) :إلسكات الصوت أو إعادة تشغٌله.
( 0 – 9 .15أزرار األرقام) :الختٌار القنوات.
 :TEXT/INFO .16لتمكٌن أو تعطٌل نصوص
المعلومات.

 .1قم بفتح غطاء البطارٌة.
 .2قم بإزالة البطارٌات القدٌمة من حجرة البطارٌة،
واستبدلها ببطارٌات جدٌدة.
تأكد من وضع أطراف البطارٌات بشكل صحٌح مع
عالمات  + / -الموجودة على حجرة البطارٌة.

عناصر تحكم EasyLink

مشاهدة التلفزٌون

مالحظة :مفاتٌح تحكم  EasyLinkتتوفر عندما ٌكون
الجهاز المتصل متوافق مع .HDMI-CEC

تشغٌل التلفاز وإٌقاف تشغٌله

تتٌح لك مٌزة  EasyLinkالتحكم فً جهاز التلفزٌون
وغٌره من األجهزة المتوافقة مع  HDMI-CECبوحدة
تحكم عن بعد واحدة.
الوصول لعناصر تحكم EasyLink
 .1أثناء عرض المحتوى من جهاز
 HDMI-CECمتصل ،اضغط .OPTIONS
 .2اختر [إظهار مفاتٌح الجهاز] ،ثم اضغط .OK
 .3اختر زر التحكم الخاص بمٌزة  ،EasyLinkثم
اضغط .OK
ٌمكنك قراءة المزٌد عن  EasyLinkفً استغالل

التلفزٌون أكثر > استخدام ( EasyLinkالصفحة .)18
تشغٌل التلفزٌون
 اضغط على مفتاح الطاقة الموجود بقاعدة
التلفزٌون لتحرٌكه إلى وضع التشغٌل .ON
 إذا كان التلفزٌون فً وضع االستعداد ،اضغط

فً وحدة التحكم عن بعد.
مالحظة :هناك تأخٌر قصٌر قبل أن ٌستجٌب التلفزٌون.
نصٌحة :إذا لم تتمكن من تحدٌد مكان وحدة التحكم عن بعد
وترٌد تشغٌل التلفزٌون من وضع االستعداد ،اضغط على
 CH +/فً الجزء األمامً للتلفزٌون.تحوٌل التلفزٌون لوضع االستعداد.
فً وحدة التحكم عن بعدٌ .تغٌر ضوء
اضغط
مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون األحمر.
اإلٌقاف التلقائً
لقد صُمم هذا التلفزٌون بمزاٌا لتحسٌن كفاءة استخدام
الطاقة .إذا لم ٌكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل
الضغط على زر بوحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة
األمامٌة) لمدة أربع ساعات ،فإن التلفزٌون سٌنتقل تلقابٌا
إلى وضع االستعداد.
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الصفحة 14

ضبط مستوى صوت التلفزٌون
زٌادة مستوى الصوت التلفزٌون أو خفضه
 اضغط  +/-فً وحدة التحكم.
من على الجزء األمامً
 اضغط
للتلفزٌون.
إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزٌون


اضغط

إلسكات صوت التلفزٌون ،أو



اضغط

مرة أخرى الستعادة الصوت.

تبدٌل قنوات التلفزٌون
اضغط  CH+ / CH-من على وحدة التحكم عن بعد.
اضغط على  CH +/-من على التلفاز.
اضغط على أزرار األرقام إلدخال رقم القناة.
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ٌعرض دلٌل البرامج معلومات حول القنوات التلفزٌونٌة
الرقمٌة ،على سبٌل المثال:
 جداول المواعٌد للقنوات
 موجز عن البرامج
مالحظةٌ :توفر دلٌل البرامج التلفزٌونٌة فً بلدان معٌنة
فقط.

استخدام إعدادات الصورة الذكٌة

اختر إعداد الصورة المفضل لدٌك.
 .1عند مشاهدة التلٌفزٌون ،اضغط على
OPTIONS
 .2اختر [صورة ذكٌة].
 .3اختر أحد اإلعدادات التالٌة ،ثم اضغط :OK
[ شخصً] :لتطبٌق إعدادات الصورة
المخصصة.
[ زاه] :إعدادات ثرٌة وحٌوٌة ،وهً مثالٌة
لالستخدام أثناء ضوء النهار.
[ طبٌعً] :إعدادات الصورة الطبٌعٌة.
[ سٌنما] :إعدادات مالبمة لألفالم.
[ ألعاب] :إعدادات مالبمة لأللعاب.
[ توفٌر الطاقة] :اإلعدادات التً تحافظ على
أكبر قدر من الطاقة.
[ قٌاسً] :اإلعدادات االفتراضٌة والتً ُتعد
مالبمة لمعظم البٌبات و معظم أنواع الفٌدٌو.
[ صورة فوتوغرافٌة] :إعدادات مالبمة
للصور.
[ مخصص] :لتخصٌص وتخزٌن إعدادات
الصور الخاصة بك.

الصفحة 15

العربٌة

لتعطٌل مٌزة اإلٌقاف التلقائً،
أثناء مشاهدة التلفاز ،اضغط على الزر األخضر من على
وحدة التحكم عن بعد .اختر [إٌقاف التشغٌل تلقائ ًٌا]
واضغط  .OKتظهر رسالة على الشاشة تؤكد إٌقاف مٌزة
اإلٌقاف التشغٌل التلقابً.

عرض دلٌل البرامج

استخدم إعدادات الصوت الذكٌة
اختر إعداد الصوت المفضل لدٌك.
 .1عند مشاهدة التلٌفزٌون ،اضغط على
OPTIONS
 .2اختر [صوت ذكً].
 .3اختر أحد اإلعدادات التالٌة ،ثم اضغط :OK
[ شخصً] :لتطبٌق اإلعداد المفضّل الخاص
بك فً
 قابمة الصوت.
[ قٌاسً] :وهً إعدادات ُتعد مالبمة لمعظم
البٌبات و معظم أنواع الصوت.
[ أخبار]  :إعدادات مثالٌة للصوت المنطوق،
مثل األخبار.
[ فٌلم] :إعدادات مالبمة لألفالم.
[ ألعاب] :إعدادات مالبمة لأللعاب.
[ دراما] :إعدادات مثالٌة لبرامج الدراما.
[ رٌاضة] :إعدادات مثالٌة لأللعاب.

مشاهدة جهاز متصل
[إضافة جهاز جدٌد]:
مالحظات:




قبل مشاهدة جهاز متصلٌ ،جب إضافة الرمز
الخاص به إلى القابمة الربٌسٌة .انظر توصٌل
التلفاز > توصٌل األجهزة (الصفحة .)37
إذا قمت بتوصٌل جهاز متوافق مع HDMI-
 CECبالتلفزٌون من خالل موصّل HDMI
وقمت بتشغٌله ،فسٌتم تلقابٌا ً إضافة الجهاز إلى
القابمة الربٌسٌة.
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 .1صل الجهاز ثم شغله.
.
 .2اضغط على
 .3اختر [إضافة أجهزتك] ،ثم اضغط OK
 .4اتبع اإلرشادات المربٌة على الشاشة.
 اختر جهازك.
 اختر الموصّل.
مالحظة :إذا تمت مطالبتك باختٌار طرٌقة توصٌل
التلفزٌون ،حدد الموصّل الذي ٌستخدمه هذا الجهاز.

اختٌار مصدر
من القائمة الرئٌسٌة
بعد إضافة الجهاز الجدٌد إلى القابمة الربٌسٌة ،حدد رمز
الجهاز الجدٌد من القابمة الربٌسٌة لعرض محتواه.

.
 .1اضغط على
 .2اختر رمز الجهاز من القابمة الربٌسٌة.
 .3اضغط  OKللتأكٌد.
من قائمة المصادر
لعرض
ٌمكنك أٌضا ً الضغط على SOURCE
قابمة بأسماء الموصّالت .حدد الموصّل المستخدم لتوصٌل
الجهاز بالتلفزٌون.
.
 .1اضغط على SOURCE
 .2اضغط على أزرار التنقل الختٌار صورة من القابمة.
 .3اضغط  OKللتأكٌد.

الصفحة 16

إذا كانت لدٌك صور ،أو ملفات فٌدٌو أو ملفات موسٌقى
على جهاز تخزٌن  ،USBفٌمكنك تشغٌل الملفات على
شاشة التلفزٌون.

اضغط على أزرار التنقل الختٌار ملف صوتً ،ثم
اضغط .OK
اضغط ►►  ◄◄ /للتقدم إلى األمام أو الخلف فً
الملف.

تنبٌه :ال تتحمل شركة  Philipsالمسبولٌة إذا لم ٌكن
جهاز تخزٌن  USBمدعومًا وال تتحمل المسؤولٌة عن
التلف أو فقدان البٌانات من الجهاز.
ال تقم بتحمٌل منفذ  USBكهربٌا ً بشكل زابد .إذا قمت
بتوصٌل جهاز قرص صلب ٌستهلك أكثر من  500مللً
أمبٌر من الطاقة ،تأكد من أن ٌتم ربطه بمصدر طاقة
خارجً خاص به.
ٌمكنك الوصول إلى متصفح محتوٌات وحدة  USBعلى
النحو التالً:
أثناء مشاهدة التلفزٌون ،قم بتوصٌل جهاز  USBبمنفذ
 USBعلى جهاز التلفزٌون.
اضغط
.OK

اضغط مع االستمرار فً الضغط على
من مستعرض المحتوٌات.
اضغط OPTIONS

للخروج

للوصول أو للخروج من

خٌارات الموسٌقى التالٌة:
[ إٌقاف] :إلٌقاف تشغٌل المواد الصوتٌة.
[ تكرار] :لتكرار ملف صوتً أو ألبوم.
[ تشغٌل مرة واحدة] :لتشغٌل الملف الصوتً
مرة واحدة.
[ تشغٌل الخلط] [ /إٌقاف الخلط] :لتمكٌن أو
تعطٌل التشغٌل العشوابً للملفات.

 ،واختر [استعراض  ،]USBثم اضغط

مشاهدة ملفات الفٌدٌو

اضغط أزرار التنقل الختٌار ملف فٌدٌو ،ثم اضغط .OK
 اضغط ◄ أو ► للتحرك إلى األمام أو
الخلف فً ملف الفٌدٌو.


اضغط مع االستمرار فً الضغط على
للخروج من مستعرض المحتوٌات.

عند تشغٌل الفٌدٌو ،اضغط على OPTIONS
للوصول إلى خٌارات الفٌدٌو التالٌة:
[ إٌقاف] :إلٌقاف التشغٌل.
[ تكرار] :لتكرار الفٌدٌو.
[ تشغٌل الخلط] [ /إٌقاف الخلط] :لتمكٌن أو
تعطٌل التشغٌل العشوابً للفٌدٌو.
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الصفحة 17

العربٌة

تشغٌل من وحدة USB

االستماع إلى المواد الصوتٌة

عرض الصور

استعراض Net TV

اضغط على أزرار التنقل الختٌار صورة ،ثم اضغط .OK



إلٌقاف تشغٌل العرض مؤقتا ً أو إٌقاف تشغٌله؛
اضغط .OK
لالنتقال إلى الملف السابق أو التالً ،اضغط
|◄ أو ►|

اضغط مع االستمرار فً الضغط على
مستعرض المحتوٌات.
اضغط OPTIONS

للخروج من

للوصول أو للخروج من

خٌارات الصور التالٌة:
[ إظهار المعلومات]  :عرض معلومات الملف.
[ إٌقاف] :إلٌقاف عرض الشرابح.
[ تدوٌر] :لتدوٌر الملف.
[ تكرار] :لتكرار عرض الشرابح.
[ تشغٌل مرة واحدة] :لتشغٌل الملف مرة
واحدة.
[ إٌقاف الخلط] [ /تشغٌل الخلط] :لتمكٌن أو




تعطٌل عرض الصور عشوابًٌا فً عرض
الشرابح.
[سرعة عرض الشرائح] :لضبط فترة العرض
لكل صورة فً عرض الشرابح.
[التأثٌر االنتقالً لعرض الشرائح] :لضبط
مؤثر االنتقال من صورة إلى الصورة التالٌة.
[تعٌٌن كـ  :]Sceneaلضبط الصورة
المختارة كخلفٌة على التلفزٌون.

اإلمكانٌات
تمتع بتطبٌقات اإلنترنت ( ،)Appsوهً مواقع الوٌب
المخصصة لتعمل مع التلفزٌون الخاصة بكٌ .مكنك التحكم
فً تطبٌقات  Appsباستخدام وحدة التحكم عن بعد
الخاصة بالتلفاز .على سبٌل المثالٌ ،مكنك:
ٌ مكنك قراءة عناوٌن الصحف
 مشاهدة مقاطع الفٌدٌو
 معرفة تنبؤات الطقس
ٌمكنك استخدام مٌزة متابعة ما فات ،وذلك لمشاهدة
البرامج التلفزٌونٌة التً فاتتكٌ .ختلف توافر تطبٌقات
 Appsالتلفزٌونٌة والخاصة بمتابعة ما فاتك حسب كل
بلد.
لمعرفة البرامج التلفزٌونٌة المتاحة ،استخدم دلٌل برامج
خدمة .Net TV

مالحظات:
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تختلف خدمات  Net TVالمتوفرة حسب البلد.
قد ال ٌتم عرض بعض المواقع بشكل تام .ال
تتوفر بعض الوظابف ،على سبٌل المثال
وظابف تحمٌل الملفات ،أو الوظابف التً
تتطلب مكونات إضافٌة.
ٌتم تحدٌث خدمات  Net TVتلقابٌا ً.
تعرض خدمة  Net TVصفحة واحدة فً
الوقت الواحد و بوضع ملء الشاشة.
ال تتحمل Koninklijke Philips
 Electronics N.V.أٌة مسؤولٌة فٌما ٌتعلق
بالمحتوى و جودة المحتوى المقدم من مقدمً
خدمة المحتوى.

الصفحة 18

لالستمتاع بخدمة  ،Net TVاستكمل هذه المهام:
 .1قم بتوصٌل جهاز التلفزٌون باإلنترنت فً الشبكة
المنزلٌة الخاصة بك.
 .2على التلفزٌون الخاص بك ،قم بتهٌبة خدمة .Net TV

الصفحة األولى المعروضة هً الصفحة الربٌسٌة لخدمة
 .Net TVالرموز فً هذه الصفحة تمثل الدول المختلفة
وتطبٌق مشاهدة التلفزٌون .ضمن أعالم الدول المختلفة،
توجد تطبٌقات تعتمد على الدولة:
 تصفح مواقع اإلنترنت باستخدام تطبٌقات
اإلنترنت.
اضغط على أزرار التنقل الختٌار التطبٌق ،ثم
اضغط  OKللتأكٌد.
 اقرأ دلٌل  Net TVالسرٌع للحصول على
المزٌد من المعلومات.

قم بتوصٌل التلفزٌون باإلنترنت.
على الشبكة المنزلٌة الخاصة بك ،قم بتوصٌل ما ٌلً:
 .1قم بتوصٌل التلفزٌون براوتر به اتصال إنترنت سرٌع.
 .2قم بتشغٌل الراوتر.
 .3قم بإعداد الشبكة .انظر توصٌل التلفاز > أجهزة الكمبٌوتر
واإلنترنت (الصفحة .)44

الوصول لمواقع الوٌب

 .1اختر تطبٌق إنترنت ،ثم اضغط .OK
 .2استخدم أزرار األرقام على جهاز التحكم عن بعد
الخاص بالتلفزٌون إلدخال عنوان الوٌب.
لوحة المفاتٌح المرئٌة على الشاشة

اختر المنطقة إلدخال موقع الوٌب ،ثم اضغط .OK
تظهر لوحة المفاتٌح على الشاشة.
استخدمها إلدخال عنوان موقع الوٌب.
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الصفحة 19

العربٌة

ما تحتاج إلٌه

الوصول لتطبٌقات )Apps( Net TV

عرض نصوص المعلومات

[تعاقب الصفحات الفرعٌة] :فً حال توفر الصفحات
الفرعٌةٌ ،تم عرض كل واحدة تلقابٌا ً.
[اللغة] :للتبدٌل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرض
مجموعات األحرف بشكل صحٌح.
للخروج.
 .3اضغط OPTIONS

اختر صفحة

لغة قناة المعلومات

 .1اختر قناة بها مٌزة نصوص المعلومات،
ثم اضغط .TEXT
 .2اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالٌة:
أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار األرقام
اضغط ▼▲ أو ▌►◄▐ لعرض الصفحة التالٌة أو
السابقة.
ضغط األزرار الملونة الختٌار عنصر ذي لون محدد.

بعض محطات بث التلفزٌون الرقمً تو ّفر لغات مختلفة
لنصوص المعلوماتٌ .مكن تعٌٌن اللغة األساسٌة والثانوٌة.

 .5استغالل انتهفزيىن أكثر

 .3اضغط على

للخروج.

خٌارات نصوص المعلومات
 .1عند عرض نصوص المعلومات ،اضغط
. OPTIONS
 .2اختر أحد الخٌارات التالٌة:
[تثبٌت الصفحة] [ /إلغاء تثبٌت الصفحة] :لتثبٌت
الصفحة الحالٌة أو إلغاء تثبٌتها.
[شاشة ثنائٌة] [ /ملء الشاشة] :لتمكٌن و تعطٌل خاصٌة
النص التلفزٌونً الثنابً الشاشة .تقوم خاصٌة الشاشة الثنابٌة
بتقسٌم الشاشة بحٌث تكون القناة أو المصدر الحالً إلى ٌسار
الشاشة مع وضع نصوص المعلومات إلى الٌمٌن.
[نبذة  :].T.O.Pبث نصوص معلومات قابمة الصفحات
(ٌ )T.O.P.تٌح لك االنتقال من موضوع آلخر دون
استخدام أرقام الصفحات.
[تكبٌر] [ /عرض عادي] :لتكبٌر الصفحة .اضغط أزرار
التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.
[إظهار] :إلخفاء أو كشف المعلومات المخفٌة فً الصفحة،
مثل حلول األلغاز أو األحاجً.
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.
 .1اضغط على
 .2اختر [إعداد] > [إعدادات القناة]
 .3اختر [اللغات] > [نصوص المعلومات الرئٌسٌة] أو
[نصوص المعلومات الثانوٌة].
 .4اختر لغات نصوص المعلومات المفضلة ،ثم اضغط
.OK
صفحات فرعٌة
ٌمكن أن تحتوي صفحة نصوص المعلومات على صفحات
فرعٌة متعددة .وتلك الصفحات الفرعٌة تظهر على شرٌط
بجوار رقم الصفحة الربٌسٌة.
عند توافر صفحات فرعٌة بصفحة نصوص المعلومات؛
اضغط ◄ أو ► الختٌارها.

بحث
 .1عند عرض نصوص المعلومات ،اضغط  OKلتظلٌل
الكلمة األولى أو الرقم.
 .2اضغط أزرار التنقل للتخطً إلى الكلمة أو الرقم المراد
البحث عنه.
 .3اضغط  OKلبدء البحث.
 .4اضغط ▲ حتى ال توجد كلمات أو أرقام مظللة
للخروج من البحث.

الصفحة 20

بعض محطات البث التلفزٌونٌة الرقمٌة تقدم خدمات خاصة
بالنص الرقمً أو خدمات تفاعلٌة فً قنواتها التلفزٌونٌة
الرقمٌة ،مثل .BBC1

الساعة

العربٌة

قناة معلومات رقمٌة

ضبط الساعة والمؤقتات

ٌمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزٌون .تعرض
الساعة الوقت الذي ٌبثه مش ّغل خدمة التلفزٌون.

فً نصوص المعلومات الرقمٌة:
 اضغط أزرار التنقل الختٌار عناصر أو
تظلٌلها.
 استخدم األزرار الملونة لتحدٌد خٌار ،ثم اضغط
 OKللتأكٌد أو التنشٌط.
مالحظة:
ٌتم منع الخدمات النصٌة الرقمٌة عند بث الترجمات وتمكٌنها
على التلفاز .اقرأ استغالل التلفزٌون أكثر > عرض الترجمات
(الصفحة .)17

عرض ساعة التلٌفزٌون
 .1عند مشاهدة التلٌفزٌون ،اضغط على
.
OPTIONS
 .2اختر [الحالة] ،ثم اضغط .OK
تظهر الساعة فً الركن السفلً األٌمن من شاشة
التلفزٌون.

معلومات 2.5

تغٌٌر وضع الساعة

تقدم نصوص المعلومات  2.5ألوا ًنا أكثر ورسومًا أفضل
من نصوص المعلومات العادٌة .وفً حالة بث نصوص
معلومات  2.5من قناة؛ ٌتم تشغٌلها بشكل افتراضً.
لتشغٌل نصوص المعلومات  2.5أو إٌقافها

ٌتم ضبط وضع الساعة تلقابٌا ً على التوقٌت العالمً
المتناسق ( .)UTCإذا لم ٌكن التلفزٌون ٌستطٌع استقبال
بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [ٌدوي]

.
 .1اضغط على
 .2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] > [تفضٌالت].
 .3اختر [نصوص معلومات [> ]2،5تشغٌل] أو
[إٌقاف] ،ثم اضغط .OK
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الصفحة 21

عرض الترجمات

عرض معلومات الفندق

القنوات التناظرٌة

اإلمكانٌات

 .1حوّ ل التلفزٌون إلى قناة تلفزٌونٌة تناظرٌة.
 .2اضغط.TEXT
 .3أدخل رقم الصفحة المكون من ثالثة أرقام لصفحة
الترجمات (عادة ‘.)’888
للخروج من نصوص المعلومات.
 .4اضغط
تظهر الترجمات إن توفرت.

ٌمكنك عرض صورة افتراضٌة لتكون خلفٌة لجهاز
التلفزٌونٌ .مكنك أٌضا تحمٌل صورة أخرى لتكون
الخلفٌة.

القنوات الرقمٌة
.

 .1اضغط علىOPTIONS
 .2اختر [الترجمات] ،ثم اضغط .OK
 .3اختر [إٌقاف الترجمات] ،أو [تشغٌل الترجمات] أو
[التشغٌل أثناء كتم الصوت] ،ثم اضغط .OK

مالحظة:



إذا تم تنشٌط تطبٌق  ،MHEGال ٌتم عرض
الترجمات.
إذا قمت باختٌار [التشغٌل أثناء كتم الصوت]،
فسٌتم عرض الترجمات فقط عندما تضغط

ما تحتاج إلٌه
الستخدام صورة أخرى كخلفٌة ،فستحتاج إلى جهاز تخزٌن
ٌ USBحتوي على الصورة والتً ٌجب أن ٌكون حجمها
أقل من  1مٌجاباٌت

التشغٌل
.
 .1اضغط على
 .2اختر [معلومات الفندق] ،ثم اضغط على .OK
ٌتم عرض الصورة االفتراضٌة.

إلسكات الصوت.
لغة الترجمة
ٌمكنك تغٌٌر لغة الترجمات فً بعض القنوات الرقمٌة.
.
 .1اضغط على
 .2اختر [إعداد][ > إعدادات القناة] > [لغة الترجمة]
 .3اختر [الترجمة الرئٌسٌة] أو [العناوٌن الفرعٌة
الثانوٌة] الختٌار اللغة المفضّلة.
 .4اضغط  OKللتأكٌد.
نصٌحة:
ٌمكنك أٌضا الضغط على OPTIONS
الترجمة]
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> [لغة

الصفحة 22

اإلمكانٌات

ٌمكنك التحكم فً عدة أجهزة متوافقة مع HDMI-CEC
باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزٌون.

ٌمكنك الحصول على أقصى استفادة من األجهزة المتوافقة
مع  HDMI-CECباستخدام ممٌزات التحكم المحسّنة
 EasyLinkمن  .Philipsإذا تم توصٌل األجهزة
المتوافقة مع  HDMI-CECعبر اتصال ، HDMI
ٌمكنك التحكم فٌها فً الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم
عن بعد الخاصة بجهاز التلفزٌون.
مالحظة :قد ٌختلف مفهوم  HDMI-CECحسب ماركة
الجهاز .مثل ( Anynetسامسونج) أو Aquos Link
(شارب) أو ( BRAVIA Syncسونً) .ولٌست كل
الماركات متوافقة تمامًا مع .Philips EasyLink
عند ضبط مٌزة  ،Philips EasyLinkتتوفر
هذه المزاٌا:
التشغٌل بلمسة واحدة
عندما تقوم بتشغٌل جهاز متوافق مع ،HDMI-CEC
سٌعمل التلفزٌون من وضع االستعداد وٌنتقل إلى المصدر
الصحٌح.
االستعداد بلمسة واحدة
عندما تضغط على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.
ٌنتقل التلفزٌون وجمٌع األجهزة المتوافقة مع HDMI-
 CECإلى وضع االستعداد.
التحكم فً صوت الجهاز
إذا قمت بتوصٌل جهاز متوافق مع  HDMI-CECبه
سماعات ،فٌمكنك اختٌار سماع صوت التلفزٌون من
سماعات الجهاز بدالً من سماعات التلفزٌون.

لتشغٌل وحدة التحكم عن بعد  ،EasyLinkانظر استغالل
التلفزٌون أكثر > استخدام  > EasyLinkالتحكم فً
األجهزة فً نفس الوقت (الصفحة .)19
اإلبقاء على جودة الصورة
إذا تأثرت جودة صورة التلفزٌون الخاص بك بسبب
خصابص معالجة الصور فً األجهزة األخرى ،قم بتشغٌل
.Pixel Plus Link
لتشغٌل  ،Pixel Plus Linkانظر استغالل التلفزٌون
أكثر > استخدام  > EasyLinkاإلبقاء على جودة
الصورة (الصفحة .)18

زٌادة مساحة عرض الفٌدٌو المترجم
عند عرض الترجمات فً الفٌدٌوٌ ،مكن زٌادة مساحة
العرض للفٌدٌو المترجمٌ .مكن لبعض الترجمات إنشاء
شرٌط منفصل للترجمة تحت الفٌدٌو ،مما ٌحد من مساحة
عرض الفٌدٌو .بعد تشغٌل مٌزة تحرٌك الترجمة تلقابٌاً،
ٌتم عرض الترجمة فوق صورة الفٌدٌو ،وهو الذي ٌؤدي
إلى زٌادة مساحة عرض الفٌدٌو.
لتشغٌل مٌزة تحرٌك الترجمة تلقابٌاً ،انظر استغالل
التلفزٌون أكثر > استخدام  > EasyLinkزٌادة
مساحة العرض للفٌدٌو المترجم (الصفحة .)18

لالستزادة من المعلومات حول مخرج صوت التلفزٌون،
انظر استغالل التلفزٌون أكثر > استخدام EasyLink
> اختٌار سماعات إخراج الصوت (الصفحة .)19
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الصفحة 23

العربٌة

استخدام EasyLink

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

سماع جهاز آخر فً وضع االستعداد
ٌمكنك سماع جهاز متوافق مع  HDMI-CECمن خالل
سماعات التلفزٌون ،حتى عندما ٌكون التلفزٌون فً وضع
االستعداد.
للتشغٌل ،انظر استغالل التلفزٌون أكثر > استخدام
 > EasyLinkسماع جهاز آخر فً وضع االستعداد
(الصفحة .)18

ٌمكن اختٌار أحد الخٌارات التالٌة:
[ إٌقاف] :إلٌقاف تشغٌل سماعات التلفزٌون.
[ تشغٌل] :لتشغٌل سماعات التلفزٌون.
 :]EasyLink[ لبث صوت التلفزٌون عبر
جهاز  HDMI-CECمتصل.



ولنقل صوت التلفزٌون إلى جهاز صوتً
 HDMI-CECمتصل عبر قابمة التعدٌل
.Adjust
[إعادة تشغٌل  :]EasyLinkإطفاء مكبرات
صوت التلفزٌون تلقابًٌا وبث صوت التلفزٌون
إلى جهاز صوت  HDMI-CECالمتصل.

ما تحتاج إلٌه
اختر مخرج السماعة باستخدام قائمة الضبط Adjust
لالستفادة من مٌزات التحكم المتطورة فً Philips
 ،EasyLinkتأكد من القٌام بما ٌلً:
 قم بتوصٌل جهازٌن على األقل متوافقٌن مع
 HDMI-CECعبر توصٌل HDMI
 قم بتهٌبة كل جهاز متوافق مع HDMI-CEC
بشكل صحٌح
 قم بتشغٌل EasyLink

التحكم باألجهزة فً نفس الوقت
فً حال توصٌل عدد من األجهزة المتوافقة مع HDMI-
 CECالتً تدعم هذا اإلعداد ،فستستجٌب كافة األجهزة
لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.

تنبٌه:
هذا إعداد متقدم .واألجهزة التً ال تدعم هذا اإلعداد لن
تستجٌب لألوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة
بالتلفزٌون.

فً حالة اختٌار [ ]EasyLinkأو [تشغٌل تلقائً
ٌ ،]EasyLinkمكنك الوصول إلى قابمة الضبط لتبدٌل
صوت التلفزٌون:
[ٌ : ]TVتم تشغٌله بشكل افتراضً.
ٌتم بث صوت التلفزٌون عبر التلفزٌون و عبر
جهاز  HDMI-CECالصوتً المتصل حتى ٌنتقل
الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص
بالنظام .بعد ذلك؛ ٌتم بث صوت التلفزٌون عبر
الجهاز المتصل.
[المكبر] :لبث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC
المتصل .فً حالة تمكٌن وضع الصوت الخاص
بالنظام فً الجهاز؛ ٌستمر بث الصوت من مكبرات
صوت التلفزٌون.
فً حالة تمكٌن [إعادة تشغٌل ،]EasyLink
ٌطلب التلفزٌون من الجهاز المتصل االنتقال إلى
وضع صوت النظام.

اختٌار إخراج السماعة
إذا كان الجهاز المتصل متوافق مع قناة عودة صوت
ٌ ،)HDMI ARC( HDMIمكنك إخراج صوت
التلفزٌون من خالل كابل  .HDMIوال ٌتطلب ذلك كابل
صوت إضافً .انظر توصٌل التلفاز > معلومات الكابالت
> ( HDMIالصفحة .)35
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الصفحة 24

مقدمة
ٌعد هذا التلفزٌون جهاز خاص ،فهو ٌتٌح إمكانٌة ضبطه
للعمل فً تطبٌقات فندقٌة
هذا القسم ٌصف كٌفٌة تثبٌت وتشغٌل هذا التلفزٌون .قبل
قراءة هذا القسمٌ ،رجى أٌضا قراءة القسم  4للتعرف على
مجموعة الوظابف األساسٌة لهذا التلفزٌون.

فوائد أجهزة التلفزٌون الخاصة
بالفنادق
لقد صُمم هذا التلفزٌون خصٌصا ً للعمل فً الوضع
االحترافً .الوضع االحترافً ٌقدم لك الفوابد التالٌة:
ٌمكن منع الوصول لقابمة [ .]TV Setup Menuهذا
ٌمنع المستخدمٌن (مثل الضٌوف) من حذف أو تغٌٌر
إعدادات القناة و  /أو تعدٌل إعدادات الصورة والصوت.
ٌضمن ذلك أن أجهزة التلفزٌون ستكون مضبوطة دابما ً
بشكل صحٌح.

على سبٌل المثال:
ٌمكن ضبط إعدادات مستوى الصوت والقناة التً ٌتم
التشغٌل باستخدامها .بعد التشغٌل ،سوف ٌبدأ التلفزٌون
دابما ً على مستوى الصوت المحدد والقناة المحددة.
ٌمكن تحدٌد الحد األقصى لمستوى الصوت لتجنب إزعاج
الضٌوف اآلخرٌن.
ٌمكن حظر بعض القنوات (الفٌدٌو فقط).
ٌمكن قفل أزرار التلفاز المحلٌة  ،VOLUME +/-و
(الشاشة الرئٌسٌة).
 P/CH+/وٌمكن منع المعلومات التً تظهر على الشاشة.
للدخول إلى قائمة إعداد الوضع االحترافً:
 اضغط على RC5 Setup
 اضغط Home/Menu
من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضٌف:
 اضغط [ ،3و  ،1و  ،9و  ،7و  ،5و  ،3و
]
ٌنبغً استخدام وضع اإلعداد بواسطة من ٌقوم بالتثبٌت للقٌام
بالضبط حسبما هو مطلوب.
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الصفحة 25

العربٌة

 .6إعذاد انتهفزيىن انخاص بك

وحدة التحكم بإعداد الوضع االحترافً
( ،22AV8573اختٌارٌة)

خٌارات الوضع االحترافً
هذه الفقرة توضح وظٌفة كل عنصر فً قابمة إعداد الوضع االحترافً.
ٌمكنك الدخول للطبقة التالٌة بالضغط على [موافق] ،أو [>]ٌ .مكن العودة إلى الطبقة السابقة بالضغط على [<].
ٌمكن االنتقال فً الطبقة الحالٌة بالضغط على [^] ،أو [.]v
الطبقة 1
PBS
settings
(إعدادات
)PBS

الطبقة 2
PBS Setup menu
( languageلغة قابمة إعداد
)PBS
( PBS modeوضع )PBS
( Room IDمعرّف الغرفة)
Switch on settings
(اإلعدادات عند التشغٌل)

الطبقة 3
( Englishاإلنجلٌزٌة) ،و ( Françaisالفرنسٌة)
و ( Deutschاأللمانٌة) ،و ( Italianoاإلٌطالٌة)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
####
( Switch on volumeمستوى الصوت عند
التشغٌل)
( Maximum volumeالحد األقصى لمستوى
الصوت)
( Switch on channelالقناة عند التشغٌل)

تشغٌل تنسٌق الصورة

Welcome message
(رسالة الترحٌب)

[ ]0..60الشرٌط المنزلق

[]60

قابمة :قنوات ]AV & RF
مشاهدة التلفزٌون ملء تلقابً
تكبٌر/تصغٌر تلقابً
HDMI 1
تكبٌر/تصغٌر فابق
HDMI 2
 HDMIجانبً توسٌع الفٌلم 16:9
شاشة عرٌضة
EXT 1
بال مقٌاس
EXT 2
VGA

( Display messageعرض رسالة)
Welcome Message Line 1
(رسالة الترحٌب السطر )1
Welcome Message Line 2
(السطر  2من رسالة الترحٌب)

( Edit textتحرٌر النص)

( Message timeoutمدة ظهور الرسالة)
( Local keyboard lockقفل لوحة المفاتٌح
المحلٌة)
( Remote control lockقفل وحدة التحكم)
( OSD displayعرض )OSD
( High security modeوضع الحماٌة الشدٌدة)
استعراض NetTV
عنوان البوابة
( Welcome logoشعار الترحٌب)
( Sceneaمعلومات الفندق)
استعراض USB
( Auto scartتشغٌل سكارت تلقابً)
( Easylink Break-inكشف Easylink
التلقابً)
( Easylink controlالتحكم فً )EasyLink
( Easylink Application menuقابمة تطبٌق
)Easylink
 USB( Auto USBتلقابً)
( SXP Baudrateمعدل الباود )SXP
( Enable CI Slotتمكٌن منفذ )CI
( Enable Teletextتمكٌن نصوص المعلومات)
( Enable MHEGتمكٌن )MHEG
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[ ]0..60الشرٌط المنزلق

[]15

( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)

( Clearمسح)
Control Settings
(إعدادات التحكم)

الطبقة 4

( Edit textتحرٌر النص)
( Erase messages 1&2مسح
الرسابل 1و )2
 ،s20و  ،s25و ( s30ثانٌة)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل) ( All /الكل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) (On /تشغٌل) Startup /
(عند البدء)
[سطر ]URL
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
 ،AVو ( Power On Scartتشغٌل مع
سكارت) ،و ( Offإٌقاف)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
19200 / 38400
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)

الصفحة 26

التثبٌت

Joint Space
تثبٌت عند عدم وجود إشارة
( Power settingsإعدادات
الطاقة)

( Clock settingsإعدادات
الساعة)

( Power onتشغٌل)
( Low power standbyوضع االستعداد عند
انخفاض الطاقة)
( Smart powerالطاقة الذكٌة)
( Auto switch offاإلٌقاف التلقابً)
( Delayed rebootإعادة التشغٌل بعد تأخٌر)
مهلة االستعداد

( Onتشغٌل)( Off /إٌقاف)
( Onتشغٌل)( Off /إٌقاف)
( Onتشغٌل)( Off /إٌقاف)
 10– 5دقابق

( Time Settingإعداد الوقت)

>اإلدخال> فً الوضع الٌدوي

( Time Downloadتحمٌل الوقت)
( Download Countryتحمٌل حسب الدولة)
( Download Programتحمٌل من البرنامج)
( Time Offsetالفارق الزمنً)
( Daylight savingالتوقٌت الصٌفً)
Feature settings
(إعدادات المزاٌا)

Multi RC
VSecure
الوضع
( Load key to USBتحمٌل المفتاح إلى وحدة
)USB
( Load key to TVتحمٌل المفتاح إلى التلفاز)
( Vsecure self testاختبار  Vsecureالذاتً)

معلومات البرنامج

( Erase key optionخٌار مسح المفتاح)

Speaker settings
(إعدادات السماعات)
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( Fastسرٌع) ( Green /أخضر)

( Automaticتلقائً)manual ،
(ٌدوي)
]قابمة :الدول]
]قابمة :قنوات ]RF
)<-12 – 0 – 12
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( Blue /أزرق)Green ،
(أخضر)( Yellow ،أصفر)Red ،
(أحمر)
( Stand Aloneمنفصل) /
( Connectedمتصل) RF static /
( RFثابت)
>إجراء>
>إجراء>
>إجراء>
( Frequencyالتردد)Medium ،
(الوسط)( Service ID ،معرّف الخدمة)،
 ،ONIDو  ،NIDو  ،TSIDو
( Symbol Rateمعدل الترمٌز)،
( Modulationالتضمٌن)
( Shared keyالمفتاح المشترك)Odd ،
( keyالمفتاح الفردي)Even key ،
(المفتاح الزوجً)( All ،الكل)

( Erase keyمسح المفتاح)

>إجراء>

( TV Speaker Enableتمكٌن سماعات
التلفاز)
إسكات السماعة الربٌسٌة بشكل مستقل
مستوى صوت افتراضً للسماعة الربٌسٌة
( Default Headphone Volumeمستوى
صوت سماعة الرأس االفتراضً)

إٌقاف  /تشغٌل  / EasyLink /تشغٌل
EasyLink
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
[ ]0..60الشرٌط المنزلق []15
[ ]0..60الشرٌط المنزلق

[]15

الصفحة 27

العربٌة

( Enable EPGتمكٌن )EPG
( Subtitles at startupالترجمة عند بدء
التشغٌل)
( Enable subtitlesتمكٌن الترجمة)
( Enable Channel Mapتمكٌن خرٌطة القناة)

( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل) On /
( during muteتشغٌل عند اإلسكات)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
Native / BDS
( Off DVB T/T2إٌقاف) On /
(تشغٌل)
( Off DVB Cإٌقاف) ( On /تشغٌل)
(Analogتناظري)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)
( Onتشغٌل) ( Standby /وضع
االستعداد)

( Factory defaultإعداد
المصنع االفتراضً)

>إجراء>

إعداد تلفاز

Enter Consumer Mode
(دخول وضع المستهلك)

>إجراء>

Channel
setup
(إعداد القناة)

Enter TV Channel Setup
(دخول قابمة إعداد القناة)

>إجراء>

Source
Selection
(اختٌار
المصدر)

Enable / Disable AV
( channelsتمكٌن  /تعطٌل
قنوات )AV

>إجراء>

Store
Settings
(تخزٌن
اإلعدادات)

Save all made changes
(حفظ كافة التغٌٌرات التً تمت)

>إجراء>

( USB to TVمن  USBإلى
التلفاز)

>إجراء>

( TV to USBمن التلفزٌون إلى
)USB

>إجراء>

( SW typesأنواع البرنامج)

( SSB Firmwareبرنامج SSB) / SSB
( NVM / Standby Firmwareالبرنامج
الثابت لوضع االستعداد) ThemeTV / /
 ،Express Boxو Welcome Logo
(شعار الترحٌب)/ Hotel Information
(معلومات الفندق) ( All /الكل)

معلومات البرنامج

( Frequencyالتردد)Medium ،
(الوسط)( Service ID ،مع ّرف الخدمة)،
 ،ONIDو  ،NIDو  ،TSIDو Symbol
( Rateمعدل الترمٌز)Modulation ،
(التضمٌن)

( Start Downloadبدء
التحمٌل)

>إجراء>

Smart
Clone
(النسخ الذكً)

RF
Download
(تحمٌل )RF
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موافق /

إلغاء

( Offإٌقاف) ( On /تشغٌل)

الصفحة 28

اإلعدادات الخاصة بوضع اإلعداد

[( [PBS Setup menu languageلغة قابمة
إعداد )PBS
حدد لغة قابمة اإلعداد لتكون اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة أو األلمانٌة أو
اإلٌطالٌة.
[وضع ]PBS
لتمكٌن  /تعطٌل وضع الفندق االحترافً.
[تشغٌل] ٌ :تم تنشٌط جمٌع اإلعدادات الخاصة بقابمة إعداد
الوضع االحترافً.
[إٌقاف]  :التلفزٌون ٌعمل كجهاز مستهلك عادي.

[]Room ID
حقل إدخال لتخزٌن  4أرقام لتحدٌد معرّ ف الغرفة.

on settings

( Switchاإلعدادات عند التشغٌل)

( Switch on volumeمستوى الصوت عند التشغٌل)
عندما ٌقوم الضٌف بتشغٌل التلفاز ،سٌتم تشغٌله عند مستوى
الصوت المحدد.

إن عنصر القابمة هذا ٌسمح بتحدٌد تنسٌق الصورة عند بدء
التشغٌل لكل من مصادر الفٌدٌو المتاحة.

[]Welcome message
وظٌفة رسالة الترحٌب تسمح للتلفزٌون بعرض رسالة ترحٌب
مخصصة لتحٌة ضٌف الفندق كلما تم تشغٌل التلفزٌون .هذا
ٌساعد على تخصٌص تجربة الفندق للضٌوفٌ .مكن أن تتكون
رسالة الترحٌب من سطرٌن من النصوص ،وكل سطر ٌحتوي
على حد أقصى  20حرفا ً ورقما ً .استخدم أزرار التنقل من وحدة
التحكم عن بعد لكتابة رسالة الترحٌب.
ٌتم تعطٌل رسالة الترحٌب دابم ًا عند ضبط وضع  PBSعلى

إٌقاف

[:]Display message
لتنشٌط مٌزة رسالة الترحٌب عند بدء التشغٌل:
[تشغٌل] للتنشٌط[ ،إٌقاف] للتعطٌل
[:]Welcome message line 1
[الخط  :]1لكتابة الحروف الخاصة بالسطر األول من الرسالة.
[:]Welcome message line 2
[الخط  :]2لكتابة الحروف الخاصة بالسطر الثانً من الرسالة.
[مسح]:
لمسح ما تم كتابته فً السطر  1والسطر .2
[:]Message line 1
لتحدٌد وقت عرض رسالة الترحٌب على الشاشة عند تشغٌل
التلفزٌون.

[]Maximum volume
ٌحدد هذا الخٌار الحد األقصى المسموح به لمستوى صوت
التلفاز.
[]Switch on channel
عندما ٌقوم الضٌف بتشغٌل التلفاز ،سٌتم تشغٌله على القناة
المحددة.
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الصفحة 29

العربٌة

( PBS settingsإعدادات )PBS

[on picture format
(تنسٌق صورة التشغٌل)

]Switch

[إعدادات التحكم]
[]Local Keyboard lock
[إٌقاف]  :ستعمل أزرار التلفاز المحلٌة بشكل عادي.
[تشغٌل] :سٌتم قفل أزرار التلفاز المحلٌة عدا زر [الطاقة].
[الكل]  :سٌتم قفل كافة أزرار التلفاز المحلٌة.
[]Remote Control lock
[إٌقاف]  :ستعمل كافة أزرار وحدة التحكم عن بعد الخاصة
بالضٌف بشكل عادي.
[تشغٌل] :سٌتم قفل كافة أزرار وحدة التحكم عن بعد
الخاصة بالضٌف.
(ال ٌزال من الممكن الدخول لقابمة إعداد الوضع االحترافً
عن طرٌق الضغط على [،3 ،5 ،7 ،9 ،1 ،3
(إسكات)]).
[العرض على الشاشة]
تقوم هذه الوظٌفة بعرض أو إخفاء المعلومات على الشاشة.
[إٌقاف] ٌ :تم منع المعلومات من الشاشة.
[تشغٌل]ٌ :تم عرض المعلومات على الشاشة بشكل عادي.
[أمان مرتفع]
[إٌقاف] ٌ :مكن الدخول لقابمة إعداد الوضع االحترافً من
كالً من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالضٌف
+
(اضغط على [3 ،5 ،7 ،9 ،1 ،3
(إسكات)] ووحدة التحكم عن بعد الخاصة بإعداد
الوضع االحترافً)
[تشغٌل]ٌ :مكن الدخول لقابمة إعداد الوضع االحترافً من
وحدة التحكم عن بعد الخاصة بإعداد الوضع
االحترافً فقط.
[]Welcome Logo
ّ
المخزن عند بدء تشغٌل
لتمكٌن  /تعطٌل إظهار شعار الترحٌب
التلفزٌون فً الوضع األخضر (انظر إعدادات الطاقة):
[تشغٌل] :عند ضبطها على وضع التشغٌل ،فإن التلفاز
سٌعرض شعار الترحٌب عند بدء التشغٌل.
[إٌقاف] :عند ضبطها على وضع إٌقاف ،فإن التلفاز لن
ٌعرض شعار الترحٌب عند بدء التشغٌل.
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[استعراض ]NetTV
إن عنصر القابمة هذا ٌسمح بتمكٌن مٌزة  .NetTVإذا تم
ضبط خٌار استعراض  NetTVعلى وضع اإلٌقافٌ ،تم
تعطٌل المٌزة ،وٌتم إزالة رمز  NetTVمن قابمة الضٌوف.
إذا تم ضبط الخٌار على وضع التشغٌلٌ ،تم تمكٌن المٌزة،
وٌمكن الوصول لها من خالل رمز قابمة الضٌوف.
إذا تم تحدٌد بدء التشغٌلٌ ،تم تمكٌن المٌزة وٌتم تحمٌل البوابة
عند بدء التشغٌل.
[عنوان البوابة]
عنصر القابمة هذا ٌسمح بإدخال عنوان  URLلالتصال بموقع
مخصص .CE-HTML

[استعراض ]USB
لتمكٌن  /تعطٌل رمز استعراض  USBمن قابمة الضٌف.
[تشغٌل] :عند ضبطها على وضع التشغٌل ،سٌعرض
التلفزٌون رمز  USBفً القابمة الربٌسٌة.
[إٌقاف] :عند ضبطها على وضع اإلٌقاف ،لن ٌعرض
التلفزٌون رمز  USBفً القابمة الربٌسٌة.

][Scenea
إن عنصر القابمة هذا ٌقوم بتمكٌن/تعطٌل مٌزة معلومات
الفندق.
إذا تم ضبط الخٌار على وضع اإلٌقافٌ ،تم تعطٌل المٌزة،
وٌتم إزالة رمز معلومات الفندق من قابمة الضٌوف.
إذا تم ضبط الخٌار على وضع التشغٌلٌ ،تم تمكٌن المٌزة،
وٌمكن الوصول لها من خالل رمز معلومات الفندق قابمة
الضٌوف.
[ SCARTتلقائً]
لتمكٌن تحوٌل وضع سكارت تلقابٌا ً فً الوضع االحترافً.
] :[AVلتمكٌن تحوٌل وضع سكارت تلقابٌا ً.
[تشغٌل مع  :[Scartلتمكٌن إمكانٌة تشغٌل/إٌقاف التلفزٌون
تلقابٌا ً عند اكتشاف تغٌٌر حالة ( .SCARTال تقم
أبداً باستخدام هذه المٌزة من دون وحدة  STBمتصلة)
[إٌقاف] :لتعطٌل تحوٌل وضع سكارت تلقابٌا ً.

الصفحة 30

[]Easylink control
لتمكٌن أو تعطٌل وظٌفة التشغٌل بلمسة واحدة فً HDMI-
 CECفً الوضع االحترافً.
[إٌقاف] :لتعطٌل وظٌفة التلفزٌون الخاصة بالتحكم فً
أجهزة  HDMI-CECالخارجٌة.
[تشغٌل] :لتعطٌل وظٌفة التلفزٌون الخاصة بالتحكم فً
أجهزة  HDMI-CECالخارجٌة.

[تمكٌن نصوص المعلومات]
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام نصوص المعلومات على الشاشة
 OSDعند الضغط على زر :Teletext
[إٌقاف] :ال تتوفر خدمات نصوص المعلومات (وضع
الوصول المحدود)
[تشغٌل] :تتوفر خدمات نصوص المعلومات

[]Easylink Application Menu
للسماح للقابمة بالتحكم فً أجهزة  HDMI-CECالخارجٌة.
[إٌقاف] :لتعطٌل وظٌفة التلفزٌون الخاصة بالتحكم فً أجهزة
 HDMI-CECالخارجٌة.
[تشغٌل] :لتعطٌل وظٌفة التلفزٌون الخاصة بالتحكم فً
أجهزة  HDMI-CECالخارجٌة.

[تمكٌن ]MHEG
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام  MHEGعلى الشاشة  OSDعند
الضغط على زر :MHEG
[إٌقاف] :ال تتوفر خدمات ( MHEGوضع الوصول
المحدود)
[تشغٌل] :تتوفر خدمات MHEG

[]Auto USB
لتمكٌن أو تعطٌل وظٌفة اكتشاف وحدات  USBتلقابٌا ً فً
الوضع االحترافً.
[إٌقاف] :عند توصٌل جهاز  ،USBلن تظهر قابمة
[وسابط متعددة] تلقابٌاً ،ولكن ٌمكن للمستخدمٌن
الوصول إلى قابمة [وسابط متعددة] من قابمة
الضٌف.
[تشغٌل] :عند توصٌل جهاز  ،USBتظهر قابمة [وسابط
متعددة] تلقابٌا ً.

[تمكٌن ]EPG
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام  EPGعلى الشاشة  OSDعند
الضغط على زر :EPG
[إٌقاف] :ال تتوفر خدمات ( EPGوضع الوصول
المحدود)
[ :]Now & Nextقنوات دلٌل )Now/Next( EPG

[]SXP Baudrate
لتحدٌد معدل الباود  Baudrateلقناة اتصال
 SerialExpressلتكون  38200أو  19200باود (بت
فً الثانٌة).
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المتحة

[ :]8 Day EPGخدمات دلٌل  8( EPGأٌام) المتاحة
[]Subtitles at Startup
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام الترجمة عند بدء التشغٌل:
[إٌقاف] :ال تتوفر خدمات الترجمة (وضع الوصول
المحدود)
[تشغٌل] :تتوفر خدمات الترجمة
[تشغٌل أثناء الكتم]ٌ :تم تشغٌل خدمات الترجمة عند
إسكات صوت التلفزٌون

الصفحة 31

العربٌة

[]Easylink break-in
لتمكٌن أو تعطٌل وظٌفة وضع االستعداد  HDMI-CECفً
الوضع االحترافً.
[إٌقاف] :ال ٌسمح بتشغٌل التلفزٌون باستخدام أجهزة
 HDMI-CECخارجٌة.
[تشغٌل]ٌ :سمح بتشغٌل التلفزٌون باستخدام أجهزة
 HDMI-CECخارجٌة.

[]Enable CI-slot
لتعطٌل أو تمكٌن استخدام منفذ  CI/CI+المدمج:
[إٌقاف] :ال ٌتم تمرٌر إشارة اإلدخال التلفزٌونٌة عبر فتحة
بطاقة  ،CIال ٌمكن استخدام منفذ بطاقة .CI
[تشغٌل]ٌ :مكن تمرٌر إشارة اإلدخال التلفزٌونٌة عبر منفذ
بطاقة ٌ ،CIمكن استخدام منفذ بطاقة  .CIتحقق
مع المش ّغل المحلً لمعرفة ما إذا كانت بطاقة CI
متوافقة مع هذا التلفزٌون.

[تمكٌن الترجمات]
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام الترجمة فً قنوات بث :DVB
[إٌقاف] :ال تتوفر خدمات الترجمة (وضع الوصول
المحدود)
[تشغٌل] :تتوفر خدمات الترجمة
[]Enable Channel Map
لتحدٌد خرٌطة القناة المطلوب عرضها:
] :[Nativeلعرض خرٌطة القناة االفتراضٌة
] :[BDSلٌتم استخدامها فقط إذا تم توصٌل جهاز STB

[استعداد منخفض الطاقة]
خٌار استعداد منخفض الطاقة ٌدخل التلفزٌون فً وضع
استعداد محدد بعد الضغط على زر تشغٌل/إٌقاف على وحدة
التحكم عن بعد .لتشغٌل التلفزٌون ٌمكن الضغط على زر
التشغٌل/اإلٌقاف على وحدة التحكم عن بعد أو على التلفزٌون:
[سرٌع] :سوف ٌتم تشغٌل التلفزٌون بسرعة (وعرض قناة
بدء التشغٌل( .هذا الوضع ٌستهلك طاقة أكثر من
الوضع األخضر).
[أخضر] :سوف ٌتم تشغٌل التلفزٌون بشكل أبطأ من الوضع
سرٌع (وعرض قناة بدء التشغٌل( .هذا الوضع
ٌستهلك طاقة أقل من الوضع السرٌع).

[التثبٌت]
هذا اإلعداد ٌسمح بتحدٌد أي إشارات  RFسٌتم فحصها خالل
عملٌة تثبٌت القناة .كل إدخال [ DVB-T/T2 – DVB-C -
ٌ ]Analogمكن ضبطه على وضع التشغٌل (تمكٌنه) أو
اإلٌقاف (تعطٌله).

[طاقة ذكٌة]
ٌتم تحدٌد استهالك الطاقة لوضع الطاقة الذكٌة من خالل إعداد
الصورة الذكٌة فً الجزء الخاص بإعداد التلفزٌون.
[إٌقاف] :سوف ٌعمل التلفزٌون باستخدام اإلعداد القٌاسً
من إعدادات الصورة الذكٌة ،ولكن ٌمكن تغٌٌر
هذا اإلعداد فً وضع إعداد الضٌف.
[تشغٌل] :سوف ٌعمل التلفزٌون بإعداد الصورة الذكٌة
المسمّى "توفٌر الطاقة" وال ٌمكن تغٌٌره فً
وضع اإلعداد الخاص بالضٌف(.باستخدام هذا
اإلعداد ٌمكن توقع قٌم استهالك الطاقة).

[( ]Freeze on no signalتثبٌت عند عدم وجود
إشارة)
عندما ٌتم تمكٌن هذه المٌزة سوف ٌُبقً التلفاز على أخر
صورة تم استقبالها فً حالة فقدان إشارة .DVB

[اإلٌقاف التلقائً]:
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام اإلٌقاف التلقابً للتلفزٌون إذا لم ٌتم
مالحظة أي إجراء لوحدة التحكم بعد  240دقٌقة:
[إٌقاف] :لن ٌتم إٌقاف التلفزٌون بعد  240دقٌقة
[تشغٌل] :سٌتم إٌقاف التلفزٌون بعد  240دقٌقة

[]Jointspace

لم ٌتم اعتماد هذه المٌزة لوضع الفندق .قم بضبطه دابم ًا على
وضع اإلٌقاف.

][Power settings
[تشغٌل الطاقة]
إن وظٌفة التشغٌل تسمح للتلفزٌون بالدخول فً وضع محدد
([تشغٌل] [ ،استعداد]) للتشغٌل عند توصٌل الطاقة (تشغٌل
بارد):
[تشغٌل]ٌ :عمل التلفزٌون دابما ً (بعرض القناة الخاصة ببدء
التشغٌل) بعد أن ٌتم تنشٌط الطاقة.
[استعداد] :عند ضبطه ،سوف ٌتحول التلفزٌون دابما ً إلى
وضع االستعداد (فً الحالة المحددة فً خٌار
وضع االستعداد منخفض الطاقة) بعد تنشٌط
الطاقة.
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الصفحة 32

[( ]Delayed reboot timeoutمهلة إعادة التشغٌل)
هذا اإلعداد ٌسمح بتحدٌد كم من الوقت سٌنتظر التلفزٌون
إلعادة التشغٌل عند تمكٌن إعادة التشغٌل المتأخرٌ .وجد
خٌاران 5 :دقابق أو  10دقابق.

[settings

]Clock

[]Time Setting
هذا ال ٌتوفر إال إذا تم ضبط وقت التحمٌل إلى ٌدوي ،وٌمكن
استخدامه لضبط الساعة بوحدة التحكم عن بعد:
[ضبط] :حقل إدخال الوقت []xx:xx Hr

ٌمكن ضبط الوقت باستخدام مفاتٌح األسهم وأزرار األرقام

[تحمٌل الوقت]
حدد مصدر وقت الساعة:
ٌتم ضبط الساعة حسب قناة التحمٌل.
[تلقابً] :
ٌتم ضبط وقت الساعة باستخدام خٌار
[ٌدوي]:
إعداد الوقت .Time Setting

[ RCمتعدد]
هذه الوظٌفة تتٌح تثبٌت ما ٌصل إلى أربعة أجهزة تلفزٌون فً
الغرفة الموجود بها التلفزٌون بحٌث ٌعمل كل تلفزٌون بوحدة
التحكم الخاصة به .بمجرد ضبط التلفازٌ ،مكن ضبط كل وحدة
تحكم  RCلتتذكر التلفزٌون المتصلة به:
ال ٌتم استخدام هذه الوظٌفة ،كل تلفزٌونات
[إٌقاف]
تعمل حسب وحدة التحكم 'الزرقاء'.
سٌعمل التلفزٌون مع وحدة التحكم 'الزرقاء'
[أزرق]
[أخضر] سٌعمل التلفزٌون مع وحدة التحكم 'الخضراء'
[األصفر] سٌعمل التلفزٌون مع وحدة التحكم 'الصفراء'
سٌعمل التلفزٌون مع وحدة التحكم 'الحمراء'
[األحمر]
اضغط مع االستمرار فً الضغط على ك ً
ال من الزر الملوّ ن وزر
القابمة بوحدة التحكم عن بعد ألكثر من ثانٌتٌن.

[]VSecure
 VSecureهو نظام تشفٌر محتوى الضٌافة المستخدم
بواسطة أجهزة التلفاز الخاصة بالضٌافة من .Philips
باستخدام مفتاح المصادقة الداخلً ٌ ،VSecureمكن إنشاء
مفتاح إلغاء الحماٌة الخاص بـ  .VSecureإذا تم تخزٌن
مفتاح إلغاء الحماٌة  VSecureفً التلفزٌون ،سٌكون
التلفزٌون قادراً على فتح المحتوى المحمًٌ .مكن تحمٌل مفتاح
إلغاء الحماٌة  VSecureعن طرٌق جهاز ذاكرة  USBأو
عن طرٌق :DVB RF

[]Download Country
قم بضبط الدولة المحددة لتكون مصدر الوقت بالساعة.
[تحمٌل البرنامج]
قم بضبط تحمٌل البرنامج لٌكون مصدر وقت الساعةٌ( .وصى
بضبط هذا اإلعداد على قناة تبث من البلد التً تم تثبٌت
التلفزٌون بها لضمان أن التوقٌت المحلً صحٌح)
[( ]Time Offsetالفارق الزمنً)
الفارق الزمنً المطلوب إضافته على وقت الساعة الذي تم
تحمٌله:
من  12-إلى  12ساعة
[Slider]:
[توقٌت صٌفً]
لضبط خٌارات التوقٌت الصٌفً:
[ضبط] :إٌقاف ،تشغٌل
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الصفحة 33

العربٌة

[]Delayed reboot
لتمكٌن أو تعطٌل استخدام مٌزة دخول وضع االستعداد
المتأخر:
[إٌقاف] :ال ٌتم إضافة أي تأخٌر عندما ٌضغط الضٌف
على زر 'اإلٌقاف'.
[تشغٌل]ٌ :تم إضافة تأخٌر عندما ٌضغط الضٌف على زر
'اإلٌقاف' قبل الدخول فً وضع االستعداد ،وفً
حال وجود تفاعل من الضٌف عن طرٌق الخطأ،
فسٌتم تفعٌل التلفزٌون بعد ذلك مباشرة وبدون أي
تأخٌر فً بدء التشغٌل.

[settings

]Feature

[]Mode
] :[Stand aloneمفتاح إلغاء الحماٌة ٌ VSecureتم
تخزٌنه مرة واحدة عن طرٌق  ،USBوسوف
ٌبقى متاحا ً حتى ٌتم مسحه ٌدوٌا ً.
[متصل]ٌ :تم إرسال مفتاح إلغاء الحماٌة VSecure
عبر الترددات الالسلكٌة serialXpress
 RFوٌبقى صالحا ً حتى إٌقاف التشغٌل أو تلقً
مفتاح إلغاء حماٌة  VSecureمختلف.
[:]RF Static
ٌتم تخزٌن مفتاح إلغاء الحماٌة  VSecureعبر الترددات
الالسلكٌة  RFوٌبقى صالحا ً حتى مسحه ٌدوٌا ً
أو تلقً مفتاح إلغاء حماٌة VSecure
مختلف.
[]Load key to USB
[إجراء] ضع جهاز ذاكرة  USBفً منفذ  USBبالجانب
الخاص بالمنافذ .I/O
اضغط ’>‘ أو ’ ‘OKلنسخ مفتاح المصادقة  VSecureإلى
جهاز ذاكرة USB
[]Load key to TV
[إجراء] ضع جهاز ذاكرة  USBبه مفتاح إلغاء حماٌة
 VSecureصالح فً منفذ  USBبالجانب
الخاص بالمنافذ .I/O
اضغط ’>‘ أو ’ ‘OKلنسخ مفتاح إلغاء الحماٌة VSecure
إلى جهاز ذاكرة USB
[]Vsecure self test
[إجراء] إلجراء اختبار ذاتً داخلً للتحقق من صحة نظام
 .VSecureبعد ذلك ،قم بتحمٌل مفاتٌح الفندق
المناسبة.
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[]Program Info
هذه الوظٌفة تقوم بضبط متغٌرات  DVBالالزمة لتحدٌد قناة
 RFالمناسبة الخاصة بـ  VSecureلتحمٌل مفاتٌح RF
 VSecureالثابتة أو المتغٌرة:
تردد )####( MUX
[التردد]
كابل أو هوابً ()DVB T
[متوسط]
#####
][Service ID
#####
][ONID
#####
][NID
#####
][TSID
#.###
[معدّل الترمٌز]
 ،QAM16و  ،QAM32و
[نوع التضمٌن]
 ،QAM64و  ،QAM128و
QAM256

ٌجب أن تتطابق المتغٌرات أعاله مع تهٌبة النظام الربٌسً
[]Erase key option
هذه الوظٌفة تقوم بضبط نوع مفاتٌح إلغاء الحماٌة VSecure
المراد مسحها:
[ [Shared keyلمسح المفتاح المشترك
لمسح المفتاح الفردي
]]Odd key
لمسح المفتاح الزوجً
]]Even key
لمسح المفاتٌح الفردٌة والزوجٌة
[كافة المفاتٌح]
والمشتركة
[]Erase key option
هذه الوظٌفة تقوم بمسح المفاتٌح لتً تم تحدٌدها فً خٌار مسح
المفتاح:
اضغط ’>‘ أو ’ ‘OKلمحو المفتاح
[إجراء]
(المفاتٌح).

الصفحة 34

العربٌة

[إعدادات السماعة]
هذه الوظٌفة تقوم بتحدٌد طرٌقة العمل المتزامن للسماعة
الربٌسٌة المدمجة وسماعة الرأس/الحمام:
[تم تمكٌن سماعة التلفاز]
[إٌقاف]ٌ :تم إسكات السماعات الربٌسٌة.
وحدة التحكم عن بعد ٌمكنها التحكم فً مستوى
الصوت واإلسكات الخاص بسماعة الرأس/الحمام
[تشغٌل] :تكون السماعات الربٌسٌة نشطة وٌتم تحدٌد سلوك
سماعة الرأس/الحمام من خالل خٌار إسكات
السماعة الربٌسٌة بشكل مستقل.
[xxxx :[EasyLink
[تشغٌل xxx :[EasyLink
[إسكات السماعة الرئٌسٌة بشكل مستقل]
[إٌقاف] :أزرار التحكم فً مستوى الصوت واإلسكات
ستتحكم فً السماعات الربٌسٌة و سماعة
الرأس/الحمام فً نفس الوقت.
[تشغٌل] :إذا تم إسكات السماعات الربٌسٌة بواسطة وحدة
التحكم عن بعد ،فستتحكم وحدة التحكم عن بعد فً
مستوى صوت سماعة الرأس  /الحمام.
[مستوى صوت افتراضً للسماعة الرئٌسٌة]
هذا الخٌار ٌحدد مستوى صوت السماعات الربٌسٌة عندما ٌتم
إلغاء إسكات التلفزٌون وٌتم ضبط خٌار 'إسكات السماعة الربٌسٌة
بشكل مستقل' على ‘تشغٌل’.

[( ]Default headphone volumeمستوى صوت
سماعة الرأس االفتراضً)
غٌر مطبّق.

][Factory default
ٌقوم باستعادة إعدادات الصورة والصوت الخاصة بالمصنع .ال
ٌتم تغٌٌر تثبٌت القنوات.
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الصفحة 35

إعداد التلفاز
باستخدام هذا الخٌارٌ ،مكن ضبط كافة وظابف التلفزٌون
األساسٌة .إذا تم تغٌٌر أي إعداد فً قابمة ٌ ،PBSنبغً تخزٌنها
قبل الضغط على [ ،]OKوإال سٌتم تجاهلها.

• [قٌاسً]  :لضبط إعدادات الصورة لمالبمة معظم
بٌبات وأنواع الفٌدٌوٌ .عد من إعدادات المصنع
االفتراضٌة.
• [صورة]  :إعدادات مالبمة لعرض الصور.
• [مخصص]ٌ :تٌح لك تخصٌص إعدادات
شخصٌة للصورة وحفظها.

اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

حدد إعداد إلجراء تغٌٌرات على إعدادات التلفزٌون

تغٌٌر إعدادات الصورة والصوت
(باستخدام وحدة تحكم إعداد )PBS
إعدادات الصورة
 1اضغط [[ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >.
 2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] > [صورة] ،ثم
اضغط .OK
 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط >:<OK
• [صورة ذكٌة] :للوصول إلى إعدادات الصورة
الذكٌة المحددة مسب ًقا.
• [شخصً] :لضبط التلفزٌون حسب تفضٌالتك
الشخصٌة.
• [حٌوي] :إعدادات ثرٌة ودٌنامٌكٌة ،مثالٌة لالستخدام
النهاري.
• [طبٌعً] :إعداد صورة طبٌعٌة.
• [السٌنما]  :إعدادات مالبمة لمشاهدة األفالم.
• [اللعبة] :إعدادات مالبمة لأللعاب.
• [توفٌر الطاقة]  :أفضل إعدادات موفرة للطاقة.
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• [إعادة ضبط] :إلعادة الضبط حسب إعدادات
المصنع االفتراضٌة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [تباٌن] :لضبط كثافة المناطق المضٌبة والحفاظ
على المناطق الداكنة دون تغٌٌر.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [السطوع] :لضبط كثافة وتفاصٌل المناطق الداكنة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• ] :]Colourلضبط تشبع اللون.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [درجة اللون] :لتعوٌض تغٌرات األلوان فً إرسال
.NTSC
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [وضوح]ٌ :قوم بتعدٌل الحدة فً الصورة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [تقلٌل التشوٌش] :تصفٌة وتقلٌل التشوٌش فً
إحدى الصور.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [الدرجة] :لضبط توازن اللون فً صورة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

الصفحة 36

• [درجة خاصة] :لتخصٌص ضبط درجة اللون.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

• [وضع  :]PCلتمكٌن ضبط إعدادات الصورة عند
توصٌل كمبٌوتر بالتلفزٌون عبر  .HDMIفً حالة
التمكٌن؛ ٌمكن اختٌار [تنسٌق الصورة] لٌكون بال
مقٌاس وهو ما ٌقدم التفاصٌل القصوى لعرض
محتوى الكمبٌوتر.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [تنسٌق الصورة] :لتغٌٌر تنسٌق الصورة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [حواف الشاشة] :لتغٌٌر حجم الصورة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [نقل الصورة] :لضبط موضع الصورة .ال ٌمكن
تطبٌقه إذا كان تنسٌق الصورة المحدد هو
[تكبٌر/تصغٌر تلقائً] أو [شاشة عرٌضة].
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
 4اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى قابمة إعداد التلفاز.
 5اضغط [ ]Back/PPللخروج.

 1اضغط ][ > [Home/Menuإعداد تلفاز].
 2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] > [صوت] ،ثم
اضغط .OK
 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط >:<OK
• [صوت ذكً] :للوصول إلى إعدادات الصوت
الذكً المحددة مسب ًقا:
• [شخصً] :لضبط التلفزٌون حسب تفضٌالتك
الشخصٌة.
• [قٌاسً] :لضبط إعدادات الصوت لمالبمة معظم
البٌبات وأنواع الصوت.
• [أخبار] :لتطبٌق إعدادات الصوت المناسبة بشكل
مثالً للصوت المنطوق ،مثل األخبار.
• [فٌلم] :لتطبٌق إعدادات الصوت المناسبة بشكل مثالً
لألفالم.
• [اللعبة] :إعدادات مالبمة لأللعاب.
• [دراما] :لتطبٌق إعدادات الصوت المناسبة بشكل
مثالً للدراما.
• [رٌاضة] :لتطبٌق إعدادات الصوت المناسبة بشكل
مثالً للرٌاضة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [إعادة ضبط] :إلعادة الضبط حسب إعدادات
المصنع االفتراضٌة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [الجهٌر] :لضبط مستوى الجهٌر.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [عالً الطبقة] :لضبط مستوى الطبقة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [محٌطً] :لتمكٌن الصوت الفضابً.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [مستوى صوت سماعات الرأس] :لضبط مستوى
صوت سماعة الرأس.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
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الصفحة 37

العربٌة

• [ :]Pixel Plus HDللوصول إلى إعدادات
متقدمة ،تشمل [،]HD Natural Motion
[100هرتز  LCDواضحة][ ،وضوح متقدم]،
[التباٌن الدٌنامٌكً][ ،إضاءة خلفٌة دٌنامٌكٌة][ ،تقلٌل
التشوه فً [ ،]MPEGتحسٌن اللون][ ،جاما].
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

إعدادات صوت ذكً

• [استواء تلقائً للصوت] :للحد تلقابًٌا من التغٌٌرات
المفاجبة فً مستوى الصوت ،على سبٌل
المثال ،عند تغٌٌر القنوات.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [توازن] :لضبط توازن السماعة الٌمنى والٌسرى
لمالبمة وضع االستماع بشكل أفضل.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

• [سماعات تلفاز] :لتمكٌن/تعطٌل التحكم فً
سماعات التلفاز :EasyLink
• [إٌقاف] :ال تتوفر وظٌفة EasyLink
• [تشغٌل]ٌ :تم تمكٌن وظٌفة EasyLink
• [ :]EasyLinkال تتوفر وظٌفة
EasyLink
• [تشغٌل ٌ :]EasyLinkتم تمكٌن وظٌفة
EasyLink

اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
 4اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى قابمة إعداد التلفاز.
 5اضغط [ ]Back/PPللخروج.

EasyLink
 1اضغط ][ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >.
 2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] >
] ،]EasyLinkثم اضغط .OK

• ] :]HDMI 1 –ARCلتمكٌن/تعطٌل إخراج
الصوت على :HDMI 1
• [إٌقاف] :ال تتوفر وظٌفة EasyLink
• [تشغٌل]ٌ :تم تمكٌن وظٌفة EasyLink
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
 4اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى قابمة إعداد التلفاز.
 5اضغط [ ]Back/PPللخروج.

 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط :><OK
] :]• EasyLinkلتمكٌن  /تعطٌل :EasyLink
• [إٌقاف] :ال تتوفر وظٌفة EasyLink
• [تشغٌل]ٌ :تم تمكٌن وظٌفة EasyLink
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [التحكم عن بعد فً  :]EasyLinkلتمكٌن /
تعطٌل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بوظٌفة
:EasyLink
• [إٌقاف] :ال تتوفر وظٌفة EasyLink
• [تشغٌل]ٌ :تم تمكٌن وظٌفة EasyLink
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
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التفضٌالت
 1اضغط ][ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >.
 2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] > [تفضٌالت]،
ثم اضغط .OK
 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط :><OK
• [لغة القائمة] :لضبط لغة القابمة المطلوبة.
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [مؤقت النوم] :لضبط المهلة المطلوبة لمؤقت النوم
[.]0..180 min
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

الصفحة 38

• [حجم معلومات القناة] :الظاهر على الشاشة.
[كالسٌكً] العرض القٌاسً على الشاشة
[كبٌر] مساحة عرض أكبر على الشاشة
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [اإلٌقاف التلقائً] :اإلٌقاف بعد  240دقٌقة:
[إٌقاف] إلغاء اإلٌقاف التلقابً
[تشغٌل] اإلٌقاف التلقابً
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [الوصول العالمً]:
[إٌقاف] إلغاء الوصول العالمً
[تشغٌل] الوصول العمومً
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [صوت المفتاح]:
[إٌقاف] إلٌقاف تشغٌل النغمة الصوتٌة عند
الضغط على زر من وحدة التحكم
[تشغٌل] لتشغٌل النغمة الصوتٌة عند الضغط
على زر من وحدة التحكم
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

[إٌقاف] عدم الضبط (ٌتم استخدام نسخة
قدٌمة)
[تشغٌل]  2,5مستخدم
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• [الساعة] :لضبط الساعة الداخلٌة
[وضع ساعة تلقابٌة] عدم الضبط
عدم الضبط
[توقٌت صٌفً]
عدم الضبط
][Date
عدم الضبط
[الوقت]
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
 4اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى قابمة إعداد التلفاز.
 5اضغط [ ]Back/PPللخروج.

إعادة ضبط إعدادات المصنع
إن إعادة ضبط التلفزٌون على إعدادات المصنع تستعٌد
اإلعدادات االفتراضٌة للصوت والصورة.
وتبقى إعدادات تثبٌت القنوات هً نفسها.
 1اضغط [[ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >.
 2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] > [إعدادات
مصنع] ،ثم اضغط .OK
تعود إعدادات التلفزٌون إلى افتراضٌات المصنع.

• ] :]Audio Out Delayلضبط التأخٌر عند
إخراج الصوت.
[إٌقاف] إلغاء التأخٌر
[تشغٌل] إلدخال تأخٌر
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
• ] :]TV placementلضبط وضع التلفزٌون،
وهو ما ٌؤثر على جودة الصوت.
[تثبٌت على الحابط]
[على حامل للتلفاز]
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.
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الصفحة 39

العربٌة

• [شرٌط الصوت] :الظاهر على الشاشة.
[إٌقاف] ال ٌظهر شرٌط الصوت على
الشاشة
[تشغٌل] لعرض شرٌط الصوت على الشاشة
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

• ] :[Text 2.5لضبط نصوص المعلومات 2,5

إعادة تثبٌت التلفزٌون
تقوم هذه العملٌة ببدء تهٌبة التلفزٌون إلعادة ضبط كافة
اإلعدادات إلى الوضع االفتراضً واستبدال (إعادة تثبٌت)
جمٌع القنوات.
 1اضغط [[ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >
[ .[OK
 2اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزٌون] > [أعد تثبٌت
تلفاز] ،ثم اضغط .OK
سوف ٌقوم التلفزٌون بإٌقاف الطاقة وصوالً إلى وضع
االستعداد ،ثم ٌبدأ مرة أخرى .إذا بقً التلفزٌون فً وضع
االستعداد ،قم بتشغٌل التلفزٌون باستخدام زر التشغٌل فً
وحدة التحكم عن بعد.

 7اضغط [اإلعدادات] للمتابعة وتثبٌت القنوات.
نفذ الخطوات التالٌة:
[تثبٌت القنوات التلفزٌونٌة] واضغط ><OK

[متابعة]
[اإلعدادات]
ٌتم عرض شاشة إلجراء تغٌٌرات لضبط قابمة/خرٌطة
القنوات:
[وضع معدل الترمٌز]:

()6.900/6.875

ٌ 1تم عرض شاشة المنطقة:
المنطقة

أسترالٌا
أوروبا

اختر [أوروبا] ،ثم اضغط >.<OK
ٌ 2تم عرض شاشة اختٌار اللغة:
اختر [( ]xxxxاللغة من القابمة) واضغط >.<OK

تلقائً
سٌستخدم التلفاز معدل
الترمٌز المحدد مسبقا ً

ٌدوي
خٌار ضبط معدل الترمٌز 1
ومعدل الترمٌز 2

[معدل الترمٌز :]1

( 0.000للضبط)

[معدل الترمٌز ]2

( 0.000للضبط)

[:]Frequency scan

المسح السرٌع
تثبٌت القنوات حسب جدول
بٌانات ٌتم تكوٌنه مسبقا

مسح كامل

 3تظهر شاشة اختٌار الدولة التً ٌتم بها التثبٌت:
اختر [( ]xxxxالدولة من القابمة) واضغط >.<OK

تثبٌت القنوات بمسح حزمة
الترددات بالكامل

[:]Frequency step

1

مٌجاهرتز

عند استخدام المسح
الكاملٌ ،كون حجم الخطوة
للبحث عن قنوات هو 1
مٌغاهرتز

ٌ 4تم عرض شاشة اختٌار وضع التلفزٌون:
[تثبٌت على الحابط] :فً حال التثبٌت على
الحابط
[على حامل للتلفاز] :فً حال استخدام حامل للتلفاز
واضغط >.<OK

8

مٌجاهرتز
عند استخدام المسح
الكاملٌ ،كون حجم الخطوة
للبحث عن قنوات هو 8
مٌغاهرتز

[وضع تردد الشبكة] :تلقائً
سٌقوم التلفزٌون بضبط تردد
الشبكة استنادا إلى جدول
بٌانات تم تكوٌنه مسبقا ً

 6الوصول العالمً لعرض شاشة  OSDلضعاف
البصر والسمع:
[ال] :عدم استخدام إعدادات خاصة
[نعم] :تم ضبط إعدادات خاصة
واضغط >.<OK
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ٌدوي
خٌار ضبط تردد الشبكة

[تردد الشبكة]:

( 000.00للضبط)

[القنوات التناظرٌة]:

قٌد التشغٌل
سوف ٌفحص التلفاز القنوات
التناظرٌة أٌضا ً

الصفحة 40

متوقف عن التشغٌل
لن ٌفحص التلفاز القنوات
التناظرٌة

متوقف عن التشغٌل
لن ٌفحص التلفاز القنوات
التناظرٌة

[إعادة تعٌٌن]:

تشغٌل

[تم]:

بمجرد االنتهاء ،اختر [تم]
واضغط ><OK

 8اختر [بدء] للمتابعة.
 9إذا لم ٌتوفر تردد مسبق التحدٌد للشبكة ،أو تم ضبط
وضع تردد الشبكة على الوضع الٌدوي ،أدخل تردد
الشبكة واضغط على [تم] للمتابعة.
اضغط [إلغاء] إذا لم ترد تثبٌت ( DVB-Cفقط
 DVB-Tوالتناظري).
 10حالما ٌتم تكوٌن قابمة القنوات ،سٌوضح
التلفزٌون عدد القنوات الرقمٌة والتناظرٌة التً تم
التقاطها وسٌعود إلى شاشة إعداد التلفاز.
 11اضغط [تم] > [تخطً] > [إنهاء] > [إغالق] للعودة
إلى قابمة إعداد التلفاز .إذا كان وضع  PBSهو
[تشغٌل]ٌ ،تم عرض قابمة الضٌف.

 .1اضغط [[ > ]Home/Menuإعداد تلفاز]>

[.]OK
 .2اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] ،ثم اضغط .OK
 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط >:<OK
• [اللغات] :لضبط لغات  DVBالمطلوبة.
• [ :]Primary audioلضبط قناة الصوت
األساسٌة على لغة الدولة المحددة.
• [ :]Secondary audioلضبط قناة
الصوت الثانوٌة على لغة الدولة المحددة.
• [ :]Primary subtitlesلضبط الترجمة
األساسٌة على لغة الدولة المحددة.
• [ :]Secondary subtitlesلضبط
الترجمة الثانوٌة على لغة الدولة المحددة.
• [ :]Primary textلضبط النصوص
األساسٌة على لغة الدولة المحددة.
• [ :]Secondary textلضبط النصوص
الثانوٌة على لغة الدولة المحددة.
• [إعاقة بصرٌة] :لضبط المزاٌا الخاصة بضعاف
البصر المراد دعمها:
[إٌقاف]:
[مكبرات الصوت]:
[سماعات الرأس]:
]:[Speakers + headphones
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العربٌة

[:]LCN Sorting

قٌد التشغٌل
سوف ٌفحص التلفاز القنوات
التناظرٌة أٌضا ً

إعدادات إضافٌة للقنوات

• [تنسٌق الصوت المفضل] :لضبط تنسٌق
الصوت المفضل للمٌزة:
[قٌاسً]:
[متقدم]:

• [أحادي/ستٌرٌو] :لضبط تنسٌق الصوت للمٌزة:
[أحادي]:
[استرٌو]:
اضغط  OKلتأكٌد اختٌارك.

تثبٌت القنوات
قبل البدء فً تثبٌت القنواتٌ ،جب ضبط اإلعدادات الخاصة
السترداد القنوات المراد تثبٌتها (انظر إعادة التثبٌت،
صفحة )30
 1اضغط [[ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >
[.]OK
 2اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] ،ثم اضغط .OK
 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط >:<OK
• [تثبٌت القناة] :تكوٌن إعدادات التثبٌت الصحٌحة:

• [رسالة تحدٌث قناة] :بمجرد تحدٌث قابمة
القنوات بالتلفزٌون عن طرٌق التحدٌث التلقابً
للقنوات ،سٌظهر على الشاشة إخطار بذلك
[إٌقاف] :عدم إظهار رسالة التحدٌث
[تشغٌل] :بعد دورة التحدٌث ٌتم عرض رسالة
 OSDعند تشغٌل التلفزٌون.
• [رقمً :اختبار االستقبال] :مسح تجرٌبً
سٌتم تثبٌت القنوات المتوفرة فً تردد MUX
المضبوط
[وضع معدل الترمٌز]:

تلقائً
سٌستخدم التلفاز معدل
الترمٌز المحدد مسبقا ً
()6.900/6.875
ٌدوي
خٌار ضبط معدل
الترمٌز  1ومعدل
الترمٌز 2

]:[Symbol rate 1

( 0.000للضبط)

[معدل الترمٌز ]2

( 0.000للضبط)

[بحث]:

لبدء المسح التجرٌبً

قم بضبط التردد لتهٌبة  MUXالمحددة []000.00
واضغط [بحث].
بعد العثور على القنوات ،اضغط [تم].

• [التحدٌث التلقائً للقنوات]ٌ :مكن لهذا
التلفزٌون أن ٌقوم بإعادة فحص تكوٌن القنوات
بأكملها تلقابٌا ً مرة واحدة فً الٌوم إذا تم ضبط
هذه المٌزة وكان التلفزٌون فً وضع االستعداد.
[إٌقاف] :إلغاء التحدٌث التلقابً
[تشغٌل] :عندما تصل ساعة التلفزٌون إلى
 5.00صباحا ً تبدأ عملٌة تحدٌث القنوات
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 1اضغط [[ > ]Home/Menuإعداد تلفاز] >
[.]OK
 2اختر [إعداد] > [قفل األطفال] ،ثم اضغط .OK
 .3حدد اإلعداد المراد ضبطه واضغط >:<OK

[النظام]:

غرب أوروبا
شرق أوروبا
المملكة المتحدة
فرنسا

بحث عن قناة

( 000.00للضبط)
[بحث] > [تم]

• [تصنٌف أبوي] :قم بضبط القٌمة المناسبة (فقط بعد
ضبط الرمز)

[ضبط]:

( 000.00للضبط)
اضغط ▼▲ أو ▼
إلجراء موالفة دقٌقة
للقناة.

• [قفل القناة] :قم بتحدٌد القنوات التً تتأثر
بالتصنٌف األبوي

[تم]

• [تعٌٌن الرمز] :أدخل رمز مكوّ ن من  4أرقام ،ثم
اضغط >.<OK

[تخزٌن القناة الحالٌة]:

قم بتخزٌن القناة التً
تمت موالفتها فً القناة
الحالٌة تخزٌن القناة
الحالٌة تحت رقم قناة
جدٌد.

[تخزٌن كقناة جدٌدة]:

 4اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى قابمة إعداد التلفاز.
 5اضغط [ ]Back/PPللخروج.

قم بالتخزٌن

تحت رقم قناة جدٌد.
 4اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى قابمة إعداد التلفاز.
 5اضغط [ ]Back/PPللخروج.
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العربٌة

• [تناظري :تثبٌت ٌدوي]:
سوف ٌتم تثبٌت القنوات التناظرٌة التً تتوفر فً كامل
الطٌف الترددي.
قم بضبط القٌم الضرورٌة:

قفل األطفال
إن مٌزة قفل األطفال تعد آلٌة لمنع عرض قناة بها تصنٌف
أعلى للوالدٌن عن ما تم ضبطه لهذه المٌزة.

تغٌٌر إعدادات القناة
بعد التثبٌت؛ قد ترغب فً ترتٌب قابمة القنوات بما ٌناسب
رغبتك.
 1اضغط [Channel] > ]Home/Menu
]setup
 .2حدد القناة المراد ضبطها واضغط
>:<OPTIONS
• [تسمٌة] :اضغط > <OKإلظهار لوحة المفاتٌح
االفتراضٌة وتعدٌل االسمٌ .مكنك إغالق ذلك
عن طرٌق [تم].
• [تم] > :<OKاختر تم واضغط ><OK
لتخزٌن اسم القناة.
• [إعادة ترتٌب] :انتقل إلى القناة المحددة لتغٌٌرها
واضغط > .<OKانقلها إلى الموقع
المطلوب ،ثم اضغط .OK
اختر [ ]Insertإلدراج القناة فً الموضع
المرغوب ]Swap[ ،لتبدٌل الموضع مع
قناة أخرى أو [إلغاء] إللغاء الترتٌب.
اضغط  OKللتنشٌط.
• ] : ]Blank channelsحدد القابمة التً تحتاج إلى
جعلها فارغة (فارغة = مخفٌة من خرٌطة قناة)
لمشاهدة القنوات مرة أخرى قم بإلغاء تحدٌد هذا
الحقل.
اضغط [ ]Back/PPللعودة إلى صفحة إعداد القناة.
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(اختٌار المصدر)
خٌار تحدٌد ما إذا كان جهاز  AVالخارجً مربً
للضٌف .حدد الحقول التً ترغب فً إعطاء الضٌف
القدرة على اختٌارها.

( Store Settingsتخزٌن اإلعدادات)
لتأكٌد التغٌٌرات فً قابمة إعداد ٌ ،PBSجب تخزٌن
اإلعدادات.
 .1اختر [ ]Store settingsواضغط .OK
 .2اختر [ ]OKلتخزٌن اإلعدادات
 .3اختر [إلغاء] لتجاهل إي تغٌٌرات

( Smart Cloneالنسخ الذكً)
مع مٌزة النسخ الذكً ،من الممكن النسخ من  /إلى جهاز
التلفزٌون عبر جهاز  USBبٌانات التكوٌن وبٌانات قابمة
القنوات .ضع جهاز ذاكرة  USBفً منفذ  USBبالجانب
الخاص بمنافذ  I/Oفً التلفاز.
*ٌجب أن ٌكون تنسٌق جهاز  USBإما  FATأو .FAT32
 USB( USB to TVإلى التلفاز)
 .1اختر [ ]Smart Cloneواضغط .OK
 .2اختر [ ،]USB to TVثم اضغط .OK
 .3سٌتم تحمٌل البٌانات من وحدة  USBإلى
التلفزٌون .لتشغٌل اإلعدادات التً تم تحمٌلها،

انتظر حتى ٌتم عرض رسالة  OSDإلزالة سلك
الكهرباء.
 .4قم بإزالة وإعادة تركٌب سلك الطاقة.

الصفحة 44

( TV to USBمن التلفزٌون إلى )USB

قبل إزالة جهاز USB

شعار الترحٌب  /معلومات الفندق
ٌمكن تخزٌن شعار الترحٌب ومعلومات الفندق على
التلفزٌون باستخدام  USBأو تحمٌل عبر .RF
ضع الصور فً المواقع التالٌة على وحدة  USBوقم بتنفٌذ
إجراء النقل من  USBإلى التلفزٌون.
شعار الترحٌب:
<USB:\>Q555H\WelcomeLogo
\WelcomeLogo.jpg

بدال من استخدام جهاز ذاكرة  USBللقٌام بالنسخ و تحدٌث
البرامج الثابتة ،فمن الممكن أٌضا ً القٌام بالتحدٌث عبر بنٌة
 RFالتحتٌة .تعد هذه العملٌة مدعومة من خالل
( SmartInstallطرٌقة Philips Hospitality RF
 ، )Downloadوٌسمح فً نفس الوقت بترقٌة عدة
تلفزٌونات فً نفس الوقت.
ٌجب أن ٌكون وضع  PBS Modeهو وضع التشغٌل
!ON
]:[SW TYPE
تحدٌد أجزاء البرنامج المراد ترقٌتها:
البرنامج الثابت للتلفاز
][SSB Firmware
إعدادات التلفزٌون
][SSB NVM
[ [StandBy Firmwareالبرنامج الثابت للمعالج
الخاص بوضع االستعداد
ملف من ملفات الصور
][Welcome Logo
ملف من ملفات الصور
[معلومات الفندق]
كل ما سبق (ماعدا
[الكل]
برنامج وضع االستعداد)

تنسٌق الصورة :تنسٌق  960h × 540v ،JPGبكسل
معلومات الفندق:
<USB:\>Q555H\Wallpaper\HotelInfo.jpg

تنسٌق الصورة :تنسٌق  ،JPGتنسٌق 9:16
(مثال ،960h × 540v ،و ).... ،1280h × 720v
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العربٌة

 .1اختر [ ]Smart Cloneواضغط .OK
 .2اختر [ ،]TV to USBثم اضغط .OK
 .3سٌتم تحمٌل البٌانات من التلفزٌون إلى وحدة
.USB
 .4انتظر حتى تعود رسالة  OSDإلى حالتها السابقة

( RF Downloadتحمٌل )RF

[]Program Info
هذه الوظٌفة تقوم بضبط متغٌرات  DVBاألساسٌة لتحدٌد
قناة التحمٌل الصحٌحة عبر :RF
*[التردد]
*[متوسط]
]]Service ID
][ONID
][NID
][TSID
**[معدل الترمٌز]
**[نوع التضمٌن]

تردد ( MUXاالفتراضً)0706 :
كابل أو هوائً ()DVB T/C
()00001
#####
()00001
#####
()00001
#####
()00001
#####
()6.900
#.###
 ،QAM16و  ،QAM32و ،QAM64
و  ،QAM128و QAM256

*عناصر ضرورٌة ** ،عناصر ضرورٌة ،ولكن لـ  DVB-Cفقط
ٌجب أن تتطابق المتغٌرات أعاله مع تهٌبة النظام الربٌسً

( Start Downloadبدء التحمٌل)
لبدء إجراء التحمٌل من  RFبشكل ٌدوي:
 .1اختر [ ]RF Downloadواضغط .OK
 .2اختر [ ]Start Downloadواضغط .OK
سوف تبدأ عملٌة التحمٌل وستبحث عما إذا كان ٌوجد
محتوى صالح على شبكة .RF
سوف ٌبدأ التحمٌل التلقابً كل ٌوم فً  4:00صباحاً ،و 1:00
مساءاً.
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 .7تىصيم انتهفزيىن
العربٌة

الكابالت
جودة الكابل
نظرة عامة
قبل توصٌل األجهزة بالتلفزٌون؛ تأكد من الموصّالت
المتوفرة فً الجهاز .قم بتوصٌل الجهاز بالتلفزٌون بأعلى
التوصٌالت المتوفرة جودة .فالكابالت الجٌدة تضمن النقل
الجٌد للصوت والصورة.
إن التوصٌات الموضحة فً هذا الدلٌل هً للتوصٌة
وحسب .وٌمكن إتباع حلول أخرى.
نصٌحة:إذا كان الجهاز ٌحتوي على موصالت مركبة أو
RCA؛ فاستخدم مهاٌا تثبٌت  SCARTلتوصٌل الجهاز
بموصل  SCARTفً التلفزٌون.

HDMI

Y Pb Pr
استخدم وصلة ( )Y Pb Prفٌدٌو مكوّ ن مع وصلة صوت
ٌمٌن وٌسار للصوت.
تستطٌع  Y Pb Prالتعامل مع إشارات التلفزٌون عالٌة
التحدٌد .HD

قم بمطابقة ألوان موصّل  Y Pb Prمع قوابس الكابل.

توصٌلة  HDMIتتمتع بأفضل جودة فً الصوت
والصورة.
ٌحتوي كابل  HDMIعلى إشارات الصوت والفٌدٌو.
ولذا؛ استخدم  HDMIمع إشارات التلفزٌون عالٌة التحدٌد
 HDولتمكٌن .EasyLink
موصّل قناة عودة صوت ٌ )ARC( HDMIسمح لك
بإخراج صوت التلفزٌون إلى جهاز متوافق مع HDMI
.ARC
 ال تستخدم كابل  HDMIأطول من 5
أمتار 16٫4/قدمًا.
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SCART
ٌحتوي كبل  SCARTواحد على إشارات الصوت
والفٌدٌو.
تستطٌع موصالت  SCARTالتعامل مع إشارات فٌدٌو
 RGBولكن لٌس إشارات التلفزٌون عالٌة الدقة .HD

VGA
قم باستخدام هذا الموصّل لعرض محتوى أجهزة الكمبٌوتر
على شاشة التلفزٌون

للفٌدٌو والصوت ،استخدم موصّالت  VGAو .AUDIO IN
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األجهزة
العربٌة

نظرة عامة
ٌمكنك توصٌل األجهزة الخاصة بك بالتلفزٌون باستخدام أي من الخٌارات التالٌة .بعد التوصٌل ،اضغط
أجهزتك].

> [إضافة

مش ّغل أقراص  Blu-rayأو DVD
ٌمكنك توصٌل مش ّغل القرص بكابل  HDMIمع التلفزٌون.
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ٌمكنك توصٌل مش ّغل األقراص باستخدام كابل مكوّ ن ( )Y Pb Prو كابل صوت ٌمٌنٌ/سار مع التلفزٌون.

ستقبل التلفزٌون
ُم ِ
ٌمكنك توصٌل مُستقبل القمر الصناعً أو مستقبل التلفزٌون الرقمً بكابل هوابً مع التلفزٌون( .موصّل
 SATمتوفر فً طرازات معٌنة وحسب).

ٌمكنك توصٌل مستقبل القمر الصناعً أو مستقبل التلفزٌون الرقمً بالتلفزٌون باستخدام كابل .HDMI

MediaSuite 40-55HFL5573D/10

الصفحة 50

ٌمكنك توصٌل مستقبل القمر الصناعً أو مستقبل التلفزٌون الرقمً بالتلفزٌون باستخدام كابل .SCART

العربٌة

ٌمكنك توصٌل مستقبل القمر الصناعً أو مستقبل التلفزٌون الرقمً باستخدام كابل مكوّ ن ( )Y Pb Prو كابل صوت
ٌمٌنٌ/سار مع التلفزٌون.
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مسجل
ٌمكنك توصٌل المسجّ ل بالتلفزٌون باستخدام كابل هوابً( .موصّل  SATمتوفر فً طرازات معٌنة وحسب).

ٌمكنك توصٌل المسجّ ل بالتلفزٌون باستخدام كابل .SCART

ٌمكنك توصٌل المسجّ ل باستخدام كابل مكوّ ن ( )Y Pb Prو كابل صوت ٌمٌنٌ/سار بالتلفزٌون.
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وحدة األلعاب

للحصول على أفضل تجربة لأللعاب ،اضبط التلفزٌون على وضع األلعاب.
 .1اضغط على ADJUST
 .2اختر [صورة ذكٌة] > [ألعاب] ثم اضغط OK
.
 .3للخروج ،اضغط
ٌمكنك توصٌل وحدة األلعاب بالتلفزٌون باستخدام كابل .HDMI

ٌمكنك توصٌل وحدة األلعاب بالتلفزٌون باستخدام كابل مكوّ ن ( )Y Pb Prو كابل صوت ٌمٌنٌ/سار.

MediaSuite 40-55HFL5573D/10

الصفحة 53

العربٌة

إن أكثر التوصٌالت العملٌة لتوصٌل وحدة األلعاب هو فً جانب التلفزٌون .وبالرغم من ذلكٌ ،مكنك أٌضا ً استخدام
الموصّالت فً الجانب الخلفً للتلفزٌون.

نظام المسرح المنزلً
ٌمكنك توصٌل نظام المسرح المنزلً بالتلفزٌون باستخدام كابل  HDMIوكابل صوت محوري أو بصري.

ٌمكنك توصٌل نظام المسرح المنزلً بالتلفزٌون باستخدام كابل .SCART

ٌمكنك توصٌل نظام المسرح المنزلً بالتلفزٌون باستخدام كابل مكوّ ن ( )Y Pb Prو كابل صوت ٌمٌنٌ/سار.
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كامٌرا رقمٌة

العربٌة

ٌمكنك توصٌل الكامٌرا الرقمٌة بالتلفزٌون باستخدام كابل .USB

كامٌرا فٌدٌو رقمٌة
ٌمكنك توصٌل الكامٌرا الرقمٌة بالتلفزٌون باستخدام كابل .HDMI

ٌمكنك توصٌل كامٌرا الفٌدٌو الرقمٌة باستخدام كابل مكوّ ن ( )Y Pb Prو كابل صوت ٌمٌنٌ/سار بالتلفزٌون.

MediaSuite 40-55HFL5573D/10

الصفحة 55

توصٌل أجهزة أكثر
قرص صلب خارجً

ٌمكنك توصٌل القرص الصلب الخارجً بالتلفزٌون باستخدام كابل .USB

الكمبٌوتر
ٌمكنك توصٌل الكمبٌوتر بالتلفزٌون باستخدام كابل .HDMI

ٌمكنك توصٌل الكمبٌوتر بالتلفزٌون باستخدام كابل .DVI-HDMI

ٌمكنك توصٌل الكمبٌوتر بالتلفزٌون باستخدام كابل  VGAوكابل صوت.
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العربٌة

أجهزة الكمبٌوتر وإنترنت
اإلمكانٌات
مزاٌا الشبكة
إذا قمت بتوصٌل جهاز التلفزٌون بشبكة كمبٌوتر بها
إمكانٌة الوصول إلى اإلنترنت ،فٌمكنك الوصول إلى
محتوى خدمة  .Net TVللمزٌد من المعلومات حول
خدمة  ،Net TVانظر استخدام التلفزٌون > استعراض
( Net TVالصفحة .)15
مالحظة :إذا لم ٌعد الجهاز إلى طبٌعته فً وضع
 DLNAبسبب اضطرابات كهربابٌة خارجٌة (على
سبٌل المثال تفرٌغ كهروستاتٌكً)؛ فٌجب تدخل
المستخدم.

لتوصٌل التلفزٌون الخاص بك مع أجهزة الكمبٌوتر
واإلنترنت ،أو كلٌهما ،فستحتاج إلى:
 كابل إٌثرنت أقصر من  3أمتار.
 جهاز متصل على الشبكة به:
راوتر به مٌزة Universal Plug and
 )UPnP( Playو
ب) جهاز كمبٌوتر به أحد أنظمة التشغٌل
التالٌة ، Microsoft Windows XP:أو
 ،Microsoft Windows Vistaأو
 ،Mac OSXأو .Linux
 لتوصٌل التلفزٌون الخاص بك على
اإلنترنت ،فستحتاج أٌضا ً إلى اتصال عالً
السرعة بشبكة اإلنترنت.

ما تحتاج إلٌه
تحذٌرٌ :توافق هذا التلفزٌون مع توجٌه  EMCفقط
عند استخدام كابل إثرنت معزول .Cat5
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الصفحة 57

التوصٌل

االستعداد لالتصال الالسلكً

 .1ش ّغل الراوتر وش ّغل إعداد  DHCPبه.
 .2باستخدام كابل إٌثرنت ،قم بتوصٌل
الراوتر بالتلفاز.
وكبدٌل لذلكٌ ،مكنك أٌضا ً توصٌل جهاز الراوتر السلكٌا ً
بالتلفزٌون ،وذلك من خالل مهاٌا  USBالسلكً (غٌر
متضمن) .انظر توصٌل التلفاز > أجهزة الكمبٌوتر
واإلنترنت > االستعداد لالتصال الالسلكً (الصفحة

.)45
 ،اختر [إعداد] > [االتصال بالشبكة]،

 .3اضغط
ثم اضغط .OK
 .4اتبع اإلرشادات على الشاشة لتثبٌت الشبكة.
 .5انتظر حتى ٌعثر التلفزٌون على اتصال الشبكة.
 .6عند الطلب؛ وافق على اتفاقٌة ترخٌص المستخدم.

ٌعد هذا التلفاز جاهزاً لالتصال الالسلكً .باستخدام
مهاٌا  LANالالسلكً ٌ( PTA01باع منفصالً)،
ٌمكنك توصٌل التلفزٌون الخاص بك بالشبكة الالسلكٌة
فً المنزل.
ٌمكنك التمتع بمحتوى الوٌب عبر خدمات ،Net TV
ومشاركة المحتوى بٌن األجهزة الخاصة بك والمتصلة
على الشبكة المنزلٌة الخاصة بك باستخدام Wi-Fi
 MediaConnectأو  ،DLNAبسهولة وبدون أٌة
متاعب.
مالحظة :إن الشبكة الالسلكٌة تعمل فً نفس نطاق
التردد  GHz 2.4مثل األجهزة المنزلٌة الشابعة ،مثل
هواتف  ،DECTوأفران المٌكرووٌف أو أجهزة
 ،Bluetoothوالتً قد تسبب تداخل مع شبكات
 .Wi-Fiأبعد هذه األجهزة عن التلفاز مع مهاٌا USB
الخاص بالشبكة الالسلكٌة.
ٌجب إغالق أي أجهزة للشبكة ال ٌتم استخدامها فً
الشبكة المنزلٌة ألن ذلك ٌرفع من حجم البٌانات المنقولة
على الشبكة.
تعتمد جودة االستقبال على موقع الراوتر الالسلكً،
وأٌضا ً على جودة الخدمات التً ٌوفرها مزود خدمة
اإلنترنت.
عند تشغٌل ملفات الفٌدٌو عبر الشبكة الالسلكٌة المنزلٌة
التً تستخدمهاٌ ،وصّى باستخدام راوتر IEEE
 .802.11 Nقد تختلف سرعة االتصال حسب ظروف
التشغٌل للشبكة الالسلكٌة المنزلٌة الخاصة بك.
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الصفحة 58

 .1ش ّغل الراوتر الالسلكً.
 .2أدخل وحدة  USBطراز  PTA01فً موصل
 USBبجانب التلفزٌون .تبدأ عملٌة تثبٌت االتصال



الالسلكً تلقابٌا ً
 .3اتبع اإلرشادات المربٌة على الشاشة.

مٌزة WPS - Wi-Fi Protected Setup
إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك ٌدعم نظام WPS
( ،)Wi-Fi Protected Setupاضغط على زر
 WPSعلى جهاز الراوتر .عد إلى التلفزٌون فً خالل
دقٌقتٌن ،اختر [ ]WPSواضغط ٌ .OKتصل التلفزٌون
بالشبكة الخاصة بكٌ .ستغرق ذلك حوالً دقٌقتٌن .أكمل
عملٌة التحدٌث.
معظم أجهزة الراوتر الالسلكٌة الجدٌدة لدٌها نظام
 WPSوتحمل شعار  .WPSنظام ٌ WPSستخدم
نظام التشفٌر  WPAوال ٌمكن استخدامه مع األجهزة
الموجودة على الشبكة التً تستخدم نظام تشفٌر .WEP
إذا كنت ال تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام
 WEPفً الشبكة الخاصة بك ،قم بالتثبٌت مع استخدام
[مسح] > [مخصص].
بحث عن أجهزة الراوتر
إذا كان لدٌك عدة أجهزة راوتر فً الشبكة الخاصة بك،
ٌمكنك تحدٌد الشبكة التً تحتاج إلٌها .لتحدٌد جهاز
راوتر بشبكة محددة ،اضغط [مسح] بالصفحة األولى
من عملٌة التثبٌت.
ترد أجهزة الراوتر التً بها مٌزة  WPSوتلك التً لها
أقوى إشارة أوالً فً القابمة التً تظهر على الشاشة.
اختر الراوتر الذي تحتاجه .إذا كنت تتصل براوتر
 ،WPSاختر [ ]WPSمن على التلفاز.

MediaSuite 40-55HFL5573D/10

رمز PIN
لضبط االتصال اآلمن برمز  ،PINحدد رمز PIN
واضغط .OK
اكتب رمز  PINالمكوّ ن من  8أرقام والذي ٌظهر على
التلفزٌون وأدخله فً برنامج الراوتر من على جهاز
الكمبٌوتر الخاص بك .انظر الدلٌل الخاص بجهاز
الراوتر لمعرفة أٌن ٌتم إدخال رمز .PIN
مخصص
إلدخال مفتاح التشفٌر (مفتاح الحماٌة) ٌدوٌاً ،حدد
[مخصص] واضغط  .OKإذا كان لدٌك نظام تشفٌر
 WPAعلى جهاز الراوتر الخاص بك ،أدخل كلمة
المرور بوحدة التحكم عن بعد.
للوصول إلى لوحة المفاتٌح المربٌة على الشاشة ،حدد
حقل إدخال النص ،واضغط  .OKإذا كان لدٌك نظام
التشفٌر  ،WEPفسٌسألك التلفزٌون عن مفتاح التشفٌر
 WEPباألرقام الست عشرٌة.
ٌمكنك البحث عن هذا المفتاح الست عشري فً برنامج
جهاز الراوتر على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك .اكتب
المفتاح األول فً قابمة مفاتٌح  WEPوأدخله فً
التلفزٌون باستخدام وحدة التحكم عن بعد .فً حال قبول
مفتاح األمانٌ ،تم توصٌل التلفزٌون مع جهاز الراوتر
الالسلكً.
عند الطلب ،قم بالموافقة على اتفاقٌة ترخٌص المستخدم
النهابً.
إذا كنت تستخدم مهاٌا  USBالالسلكً ،حافظ علٌه
متصالً بموصّل  USBعلى جهاز التلفزٌون.

الصفحة 59

العربٌة

اجعل تلفازك السلكٌا ً



إذا قمت بضبط رمز  PINفً برنامج
الراوتر الخاص بك ،اختر [ WPS
 ]:pincodeوأدخل الرمز.
إلدخال مفتاح التشفٌر ٌدوٌاً ،حدد [مخصص]
وأدخل المفتاح.

واجهة مشتركة
اإلمكانٌات
لمشاهدة بعض البرامج التلفزٌونٌة الرقمٌة ،ستحتاج إلى
وحدة للوصول المشروط (.)CAM
إذا تم إدخال كامة و تم دفع مصارٌف االشتراك،
ستتمكن من عرض القناة .تختلف التطبٌقات ،والوظابف،
والمحتوى ،و الرسابل المربٌة على الشاشة حسب خدمة
.CAM

 .2مع إتباع التوجٌهات المطبوعة على الكامة؛ أدخل
الكامة برفق فً الواجهة المشتركة على جانب التلفزٌون.
 .3اضغط الكامة للداخل بمقدار ما ٌمكنها الدخول ،ثم
انتظر تنشٌط الكامةٌ .ستغرق ذلك بضعة دقابق.
لتجنب إلغاء تنشٌط الخدمات الرقمٌة ،ال تقم بإزالة الكامة
من الفتحة عندما تكون قٌد االستخدام.

مشاهدة خدمات الكامة
 .1بعد إدخال الكامة وتنشٌطها؛ اضغط OPTIONS
 .2اختر [واجهة توصٌل مشتركة] ،ثم اضغط OK
 .3اختر مزود الكامة واضغط OK

ما تحتاج إلٌه
تنبٌه :لحماٌة الكامة من الضرر ،أدخل الكامة وفقا ً لهذه
التعلٌمات.

مالحظات:



هذا التلفزٌون ٌدعم  CIو  .CI+تتٌح CI+
لمقدمً الخدمة تقدٌم برامج رقمٌة HD
ممتازة بمستوى مرتفع للحماٌة من النسخ.
راجع الوثابق من مشغل الخدمة بشأن كٌفٌة
إدخال بطاقة ذكٌة فً فتحة الكامة.

 .1أطفا التلفزٌون.
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الصفحة 60

االتصال بشركة Philips
تحذٌر :ال تحاول إصالح التلفزٌون بنفسك .فقد ٌتسبب
ذلك فً إصابة خطٌرة أو تل ًفا ال ٌمكن إصالحه فً
التلفزٌون أو إبطال الضمان.
إذا لم تتمكن من حل مشكلتك ،فارجع إلى األسبلة
المتداولة لهذا التلفزٌون ( )FAQsعلى
.www.philips.com/support
ٌمكنك أٌضا ً االتصال بخدمة عمالء  Philipsفً بلدك
للحصول على الدعمٌ .مكنك العثور على أرقام االتصال
فً النشرة المرفقة مع التلفزٌون.
اكتب طراز التلفزٌون والرقم المسلسل قبل االتصال
بشركة  .Philipsوهذه األرقام مطبوعة على الجانب
الخلفً من التلفزٌون وعلى العبوة.

مسائل عامة خاصة بالتلٌفزٌون
التلفزٌون ال ٌعمل:
 افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء.
انتظر لمدة دقٌقة ثم أعد توصٌله.
 تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.

لقد نسٌت الرمز إللغاء قفل مٌزة قفل األطفال.
أدخل ’.‘8888
التلفزٌون بلغة غٌر صحٌحة:
قم بتغٌٌر قابمة التلفزٌون إلى لغتك المفضلة.
للحصول على المزٌد من المعلومات ،انظر إعداد PBS
> لغة قابمة إعداد ( PBSالصفحة .)22
عند قٌامك بتشغٌل التلفزٌون/إٌقاف تشغٌله/تحوٌله إلى
االستعداد ،تسمع صوت صرٌر من هٌكل التلفزٌون:
ال ٌلزم اتخاذ أي إجراء .صوت الصرٌر هو صوت تمدد
وانكماش عادي للتلفزٌون عندما ٌبرد أو ٌتم إحماؤه .وال
ٌؤثر ذلك على األداء.
عندما ٌكون التلفزٌون فً وضع االستعداد ،تظهر
شاشة بدء
التشغٌل ،ثم ٌعود إلى وضع االستعداد
مرة أخرى:
وهذا تصرف عادي .عندما ٌتم فصل التلفزٌون وإعادة
توصٌله إلى مصدر الطاقةٌ ،تم عرض شاشة بدء
التشغٌل عند عملٌة بدء التشغٌل التالٌة.
لتشغٌل التلفزٌون أو وضعه بوضع االستعداد ،اضغط
من وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على أي زر من
الجزء األمامً للتلفزٌون.

 تأكد من أن مفتاح الطاقة فً أسفل أو ظهر
التلفزٌون فً وضع التشغٌل.
إن التلفزٌون ال ٌستجٌب لوحدة التحكم عن بعد أو
لألزرار الجانبٌة عند تشغٌله
ٌتطلب بدء التلفزٌون بعض الوقت .خالل هذا الوقت؛ لن
ٌستجٌب التلفزٌون إلى وحدة التحكم أو لعناصر التحكم
األمامٌة .وهذا تصرف عادي.
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الصفحة 61

العربٌة

 .8استكشاف األخطاء وإصالحها

ضوء االنتظار فً التلفزٌون ٌومض باألحمر:
افصل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء .انتظر حتى
ٌبرد التلفزٌون قبل إعادة توصٌل كابل الكهرباء .إذا عاد
حدوث الومٌض ،فاتصل بخدمة عمالء .Philips

قناة تلفزٌون
ال تظهر القنوات التً تم تثبٌتها مسب ًقا فً قائمة
القنوات:
تأكد من اختٌار قابمة القنوات الصحٌحة.
لم ٌتم العثور على أي قنوات رقمٌة أثناء عملٌة
التثبٌت:
 تأكد من أن التلفزٌون ٌدعم ،DVB-T
 DVB-Cفً بلدكم.
 تأكد من توصٌل الهوابً بشكل صحٌح مع
تحدٌد الشبكة الصحٌحة.

الصورة
التلفزٌون قٌد التشغٌل ،لكن لٌست هناك أي صورة
إن الصورة مشوهة:
 تأكد من صحة توصٌل الهوابً بالتلفزٌون.
 تأكد من اختٌار الجهاز الصحٌح لٌكون
مصدر العرض.
 تأكد أن الجهاز أو المصدر الخارجً صحٌح
التوصٌل.
هناك صوت لكن لٌس هناك صورة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
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هناك استقبال تلفزٌون سٌئ من
وصلة الهوائً:
 تأكد من صحة توصٌل الهوابً بالتلفزٌون.
ٌ مكن أن تؤثر السماعات العالٌة وأجهزة
الصوت غٌر المتصلة باألرضً،
ومصابٌح النٌون والمبانً العالٌة واألشٌاء
الكبرى األخرى على جودة االستقبال .إن
أمكن ،حاول تحسٌن جودة االستقبال بتغٌٌر
اتجاه الهوابً أو بتحرٌك األجهزة بعٌ ًدا
عن التلفزٌون.
 إذا كان االستقبال سٌ ًبا على قناة واحدة فقط؛
فقم بالضبط الدقٌق لهذه القناة.

هناك جودة صورة سٌئة من
األجهزة المتصلة:
 تأكد من توصٌل األجهزة بشكل صحٌح.
 تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم ٌحفظ التلفزٌون إعدادات الصورة:
تأكد من ضبط موقع التلفزٌون على وضع المنزل.
ٌمكنك تغٌٌر وحفظ اإلعدادات فً هذا الوضع.
ال تناسب الصورة الشاشة؛ فهً كبٌرة جدًا أو صغٌرة
جدًا:
جرب استخدام تنسٌق صورة مختلف.

الصفحة 62

الصورة من محطات البث مشفرة:
قد تحتاج الستخدام وحدة وصول مشروط أو كامة
للوصول المحتوى .راجع مع مشغل الخدمة.
شاشة الكمبٌوتر على التلفزٌون غٌر
مستقرة:
 تأكد من أن الكمبٌوتر ٌستخدم دقة الشاشة و
معدل التحدٌث المدعومٌن .انظر مواصفات
المنتج > قٌم دقة العرض (الصفحة .)50
 اضبط تنسٌق صورة التلفزٌون على [بال
مقٌاس].

الصوت
صورة ولكن ال ٌصدر صوت من التلفزٌون:
إذا لم ٌكتشف التلفزٌون أي إشارة صوتٌة؛ فسٌقوم
التلفزٌون بإٌقاف إخراج الصوت  -وال ٌشٌر ذلك إلى
وجود عطل.
 تأكد من صحة توصٌل كل الكابالت.
 تأكد من أنه لم ٌتم إسكات الصوت أو ضبط
مستوى الصوت على صفر.
 تأكد من اختٌار إعداد سماعات التلفزٌون.
اضغط  ،ADJUSTاختر [مكبرات
الصوت] ،ثم اختر .TV
 تأكد أن مخرج صوت التلفزٌون متصّل
بإدخال الصوت فً جهاز المسرح المنزلً
الذي ٌدعم  HDMI-CECأو المتوافق مع
ٌ .EasyLinkجب سماع الصوت من
مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح
المنزلً.
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هناك صورة ولكن الصوت ٌأتً من سماعة واحدة فقط:
تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

HDMI
هناك مشاكل فً أجهزة :HDMI






الحظ أن دعم ( HDCPحماٌة محتوى
رقمً ذي عرض نطاق عال) ٌمكن أن
ٌؤخر الوقت المستغرق للتلفزٌون لعرض
المحتوٌات من جهاز .HDMI
إذا لم ٌتعرف التلفزٌون على جهاز HDMI
ولم ٌتم عرض أي صورة ،قم بتغٌٌر
المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
فً حال حدوث تشوٌش صوتً متقطع ،تأكد
من صحة إعدادات اإلخراج من جهاز
.HDMI
فً حالة استخدام محول  HDMIإلى DVI
أو كابل  HDMIإلى  ،DVIتأكد من توصٌل
كابل صوت إضافً بمقبس الصوت
ٌمٌنٌ/سار أو دخل الصوت AUDIO IN
(قابس صغٌر فقط).

الصفحة 63

العربٌة

وضع الصورة غٌر صحٌح:
قد ال تالبم إشارات الصورة الصادرة من بعض األجهزة
الشاشة بشكل صحٌح .افحص خرج إشارة الجهاز.

هناك صورة لكن جودة الصوت سٌئة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.

ال ٌمكن استخدام وظائف :EasyLink
تأكد من أن أجهزة  HDMIالخاصة بك متوافقة مع
 .HDMI-CECلن تعمل وظابف  EasyLinkإال مع
األجهزة المتوافقة مع .HDMI-CEC
فً حالة توصٌل جهاز صوت متوافق مع HDMI-
 CECبالتلفزٌون والتلفزٌون ال ٌعرض أي رمز
لإلسكات أو للصوت عند كتم الصوت أو رفعه أو
خفضه.
هذا التصرف عادي فً حالة توصٌل جهاز صوت
.HDMI-CEC

USB
لن ٌتم عرض محتوٌات جهاز :USB




تأكد من إعداد جهاز تخزٌن  USBعلى
التوافق مع  ،Mass Storage Classكما
هو موضح فً وثابق جهاز التخزٌن.
تأكد أن جهاز تخزٌن  USBمتوافق مع
التلفزٌون.
تأكد من أن التلفزٌون ٌدعم تنسٌقات ملفات
الصور والصوت.

ال تعمل ملفات الصور والصوت أو ال ٌتم عرضها
بسالسة:
قد ٌحد أداء النقل لجهاز تخزٌن  USBمن معدل نقل
البٌانات إلى التلٌفزٌون ،مما ٌؤدي إلى التشغٌل بجودة
ردٌبة.
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الشبكة
ال تعمل مٌزة Net TV
إذا تم ضبط االتصال بجهاز الراوتر بشكل صحٌح،
فتحقق من اتصال الراوتر باإلنترنت.

استعراض الكمبٌوتر أو  Net TVبطًء
ٌرجى الرجوع إلى دلٌل المستخدم الخاص بجهاز
الراوتر للحصول على معلومات معدل النقل وغٌرها من
عوامل جودة اإلشارة.
ستحتاج إلى اتصال إنترنت عالً السرعة بالراوتر
الخاص بك.

الشبكة الالسلكٌة مشوشة أو لم ٌتم العثور علٌها.





تأكد من أن عمل الشبكة الالسلكٌة ال ٌخضع
لتأثٌر أفران الماٌكرووٌف أو أجهزة الهاتف
التً تعمل بتقنٌة  Dectأو أجهزة مجاورة
أخرى تعمل بتقنٌة .Wi-Fi
إذا كانت الشبكة الالسلكٌة ال تعمل ،حاول
استخدام اتصال شبكة سلكً.
بالنسبة التصال  ،DLNAانقر فوق كٌف
تغٌر المشاركة إعدادات جدار الحماٌة فً
نافذة ( Media Sharingمشاركة
الوسابط) لرؤٌة ملف تعلٌمات المساعدة.

الصفحة 64

 .9مىاصفات انمنتج

مواصفات المنتج عرضة للتغٌٌر دون إخطار .لمزٌد من
المواصفات المفصلة لهذا المنتج؛ ٌرجى زٌارة الموقع
.www.philips.com/support
الطاقة




قدرة الكهرباء :تٌار متردد 240 – 220
فولت ~ 60 – 50 ،هرتز
الكهرباء أثناء االستعداد 0٫15> :وات
درجة الحرارة المحٌطة :من  5إلى 40
درجة مبوٌة

ٌعد معدل الطاقة المصرح به على لوحة نوع المنتج
استهالك هذا المنتج للطاقة أثناء االستخدام المنزلً
القٌاسً (ٌ .)IEC 62087 Ed.2تم استخدام أقصى
معدل للطاقة ،والمصرح به بٌن القوسٌن ،لغرض
السالمة الكهربابٌة (.)IEC 60065 Ed. 7.2
االستقبال







دخل الهوابً 75 :أوم مزدوج المحور
()IEC75
نظام التلفزٌونDVB COFDM 2K/8 :
،K
تشغٌل الفٌدٌوSECAM ،PAL ،NTSC :
التلفزٌون الرقمً ،MPEG-4 :و DVB-T
(أرضً) ،و *DVB-T2و DVB-C
(كابل).
موجات الموالفS- ،UHF ،VHF :
Hyperband ،Channel
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الصورة/شاشة العرض
 نوع الشاشةLCD Full HD W- :
UXGA
 الحجم القطري:
  81سم  32 /بوصة  94سم  37 /بوصة  102سم  40 /بوصة  117سم  46 /بوصة  140سم  55 /بوصة النسبة الباعٌة :شاشة عرٌضة 16:9
 دقة اللوحةp1080 × 1920 :
 تحسٌن الصورة Pixel Plus HD
60 / 50 / 30 / 25 / 24 p1080 
هرتز معالجة
 معدل الحركة التامة  400هرتز PMR

الصوت







طاقة الخرج ( )RMSعند :THD %30
 بالنسبة لطرازات األجهزة من  32إلى 40بوصة 24 :وات
 بالنسبة لطرازات األجهزة من  46إلى 55بوصة 28 :وات
مجسم رابع
صوت واضح
تحسٌن جهٌر دٌنامٌكً
أحادي  /سترٌو NICAM /

الصفحة 65

العربٌة

الطاقة واالستقبال

الشاشة والصوت

دقة العرض
تنسٌقات الكمبٌوتر HDMI -
(الدقة  -معدل التحدٌث)
 60 - 480 × 640هرتز
 60 - 600 × 800هرتز
 60 - 768 × 1024هرتز
 60 - 1024 × 1280هرتز
 60 - 768 × 1360هرتز
 60 - 1200 × 1600هرتز
 60 - 1080 × 1920هرتز
تنسٌقات الكمبٌوتر VGA -
(الدقة  -معدل التحدٌث)
 60 - 480 × 640هرتز
 60 - 600 × 800هرتز
 60 - 768 × 1024هرتز
 60 - 1024 × 1280هرتز
 60 - 768 × 1360هرتز
 60 - 1200 × 1600هرتز
 60 - 1080 × 1920هرتز

تنسٌقات الفٌدٌو

(الدقة  -معدل التحدٌث)
 60 - i480هرتز
 60 - p480هرتز
 50 - i576هرتز
 50 - p576هرتز
 ، 50 - p720و  60هرتز
 60 ، 50 - i1080هرتز
 24 - p1080هرتز 25 ،هرتز 30 ،هرتز 50 ،هرتز،
 60هرتز
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الصفحة 66

الوسائط المتعددة
العربٌة

وصالت الوسائط المتعددة المدعومة




ٌجب أال تتجاوز أسماء ملفات الوسابط المتعددة  128حر ًفا.
( USBبتهٌبة  FATأو  ،DOSمتوافق مع
فبة  mA 500 Mass Storage Class compliantفقط)
Ethernet UTP5

ملفات الصور المدعومة


).jpg( JPEG

ملفات الصوت  /الفٌدٌو المدعومة
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الصفحة 67

إمكانٌة االتصال

األبعاد

الجانب الخلفً
SCART :)RGB/CVBS( EXT 1 
 :EXT 2 فٌدٌو مر ّكب ( ،)Y Pb Prو
Audio L/R
 :SERV.U منفذ الخدمة
 :AUDIO IN قابس سترٌو صغٌر  3,5ملم
DVI/VGA

مالحظة:قٌم األبعاد واألوزان تقرٌبٌة وحسب .التصمٌم و
المواصفات عرضة للتغٌٌر دون إخطار.

الجانب السفلً
 الشبكة :إثرنت
 :DIGITAL AUDIO OUT بصري
HDMI :HDMI 2 
 :HDMI 1 ARC قناة عودة صوت
HDMI
 :AUDIO IN قابس سترٌو صغٌر 3,5ملم
DVI/VGA
 الهوابً 75 :أوم مزدوج المحور
 :VGA دخل كمبٌوتر
الجانب




دلٌل إشارات أبعاد التلفزٌون

اإلشارات التً توضح أبعاد التلفزٌون هً كما ٌلً:
 : ) ( تلفزٌون  81سم  32 /بوصة
 : { } تلفزٌون  94سم  37 /بوصة
 : ] [ تلفزٌون  102سم  40 /بوصة
 : )) (( تلفزٌون  117سم  46 /بوصة
 : {{ }} تلفزٌون  140سم  55 /بوصة
الحظ اإلشارة التً تتوافق مع التلفزٌون الخاص بك .ثم،
انتقل للصفحة التالٌة لعرض األبعاد.

( CIالواجهة المشتركة) :واجهة مشتركة
USB
HDMI
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الصفحة 68

استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزٌون الخاص بك بدون حامل.

العربٌة

استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة وزن التلفزٌون الخاص بك بالحامل.

استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة أبعاد التلفزٌون الخاص بك (بحامل و بدون حامل).

استخدم إشارة التلفاز الخاصة بك لمعرفة سُمك التلفزٌون الخاص بك (بحامل و بدون حامل).
MediaSuite 40-55HFL5573D/10

الصفحة 69

استخدام قفل Kensington
توجد فتحة حماٌة  Kensingtonعلى الجانب الخلفً
من التلفزٌون .امنع السرقة بربط قفل Kensington
بٌن الفتحة والشًء الدابم ،مثل منضدة ثقٌلة.
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الصفحة 70

 .10انفهرس

أجهزة ،إضافة
أجهزة ،مشاهدة

9
16

ا
ارتباط Pixel Plus

23

إ
إسكات سماعات التلفزٌون
إعادة تثبٌت التلفزٌون
إعادة تسمٌة القنوات
إعدادات الصوت
إعدادات الصورة
إعدادات جهة التصنٌع
إعدادات ،صوت
إعدادات ،صورة

15
40
44
37
36
35
37
36

ا
األبعاد
االتصال بشركة Philips

االستعداد لالتصال الالسلكً
اإلعدادات ،مساعد
البرنامج ،إصدار
التحكم عن بعد ،على الشاشة
الترجمات ،تناظرٌة
الساعة
السالمة
الصوت
الطاقة
العرض
العناٌة
القابمة الربٌسٌة
القنوات التناظرٌة ،موالفة دقٌقة
القنوات ،إعادة تسمٌة
القنوات ،التبدٌل
MediaSuite 40-55HFL5573D/10

68
61
58
36
45
12
22
21
5
15
32
66
3
8
62
44
14

ب
برنامج ،تحدٌث إنترنت
برنامج ،جحديث رقمي

46
45

ت
جثبيث القنوات
تثبٌت قنوات (آلً)
تثبٌت قنوات (ٌدوي)
ترتٌب القنوات
ترجمة ،رقمٌة
ترجمة ،لغة
تركٌب على الجدار
تشغٌل أو إٌقاف تشغٌل التلفزٌون
تقنٌة DLNA
تقنٌة  ،EasyLinkتمكٌن
تقنٌة  ،EasyLinkمكبرات صوت التلفزٌون
تقنٌة  ،EasyLinkممٌزات
تقنٌة  ،Sceneaتمكٌن
تقنٌة Smart USB
تقنٌة Wi-Fi MediaConnect
تنسٌق الصورة
توصٌل HDMI
توصٌل HDMI ARC
توصٌل جهاز
توصٌلUSB ،

42
42
42
44
22
22
5
14
57
23
24
23
30
17
58
29
63
47
49
56
الصفحة 71

العربٌة

أ

القنوات ،ترتٌب
الكامة ،إدخال
الكامة ،تمكٌن
الكمبٌوتر ،انظر PC
الكمبٌوتر ،تشغٌل ملفات
الموصّالت
الوصول العمومً ،تمكٌن
الوصول العمومً ،ضعاف البصر
الوصول العمومً ،ضعاف السمع
الوضع ،تثبٌت على الحامل أو على الجدار

44
60
60
57
16
47
39
40
40
39

توصٌل ،كمبٌوتر

56

ج
جهاز الكمبٌوتر ،قٌم دقة العرض

ك
66

خ
خدمة  ،Net TVاستعراض
خلفٌة

18
18

66
10
15
15
15

16
15

ض
ضعاف البصر
ضعاف السمع

40
40

ع
عرض
عناصر تحكم EasyLink

10
14

ق
قابمة القنوات
قفل Kensington

قفل األطفال
قنوات تناظرٌة ،ترجمات
قنوات رقمٌة
قنوات رقمٌة ،ترجمات
قنوات ،إعادة التثبٌت
قنوات ،تثبٌت (آلً)
قنوات ،تثبٌت (ٌدوي)
قنوات ،تحدٌث
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لغة الصوت
لغة ،قابمة

41
29

م

ص
صوت ذكً
صورة ذكٌة

كمبٌوتر ،توصٌل

56

ل

د
دقة العرض
دقة شدٌدة ( ،)HDالمحتوى
دلٌل  ،EPGقابمة
دلٌل البرامج اإللكترونً
دلٌل البرامج اإللكترونً EPG

قنوات ،موالفة دقٌقة (تناظري)

41

12
70
43
22
22
22
40
42
42
42

معلومات االتصال ،على اإلنترنت
مفاتٌح التحكم
مؤقت النوم

61
12
38

ن
نصوص المعلومات ،الصفحات الفرعٌة
نصوص المعلومات ،بحث
نصوص المعلومات ،تكبٌر
نصوص المعلومات ،شاشة مزدوجة
نصوص المعلومات ،نصوص رقمٌة
نصوص معلومات 2.5
نصوص معلومات ،لغة

20
20
20
20
21
21
20

و
واجهة مشتركة
وحدة التحكم عن بعد
وحدة التحكم عن بعد ،البطارٌات
وحدة التحكم عن بعد ،نظرة عامة
وحدة الوصول المشروط
وسابط متعددة
وسابط متعددة؛ عرض ملفات
وضع التلفزٌون
وضع المنزل

60
8
13
12
60
67
16
39
8

الصفحة 72

العربٌة
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