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• قد يؤدي القيام بأي عملية تم حظرها صراحة في هذا 	
الدليل أو القيام بتعديالت أو إجراءات تركيب لم يوَص 

بها وغير مرخص بها إلى إلغاء الضمان.

خصائص البكسل
 LED مؤشرات/LCD يشتمل هذا المنتج المزود بشاشة
على عدد وافر من وحدات البكسل الملونة. ومع أن هذا 

المنتج يشتمل على وحدات بكسل فّعالة تصل إلى %99.999 
أو أكثر، إال أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء المعة 

)أحمر أو أخضر أو أزرق( على الشاشة بصورة ثابتة. وُيعد 
هذا األمر من الخصائص التركيبية للشاشة )ضمن المعايير 

العامة للصناعة( وال يعد خلاًل وظيفًيا.

المنصهر الكهربائي الرئيسي )/56(
تم تزويد هذا التلفاز بقابس مقولب معتمد. وإذا كان من 

الضروري استبدال الصمام الكهربائي الرئيسي، فال بد من 
استبداله بصمام آخر من نفس الفئة كما هو موضح على 

القابس )مثال 10 أمبير(.
ُفك غطاء المصهر والمصهر.  1

يجب أن يتوافق المصهر البديل مع المعيار البريطاني   2
BS 1362 وأن يحمل عالمة الموافقة ASTA. في 

حالة فقدان الصمام، ُيرجى االتصال بالموزع من أجل 
التحقق من النوع الصحيح.

أعد تركيب غطاء المصهر.  3
حقوق الطبع والنشر

 

®Kensington وMicro Saver عالمتان تجاريتان 

مسجلتان في الواليات المتحدة لشركة ACCO World مع 
تسجيالت صادرة وطلبات في انتظار الحصول على براءة 

اختراع في بلدان أخرى حول العالم.

 High-Definitionو HDMI وشعار HDMI
Multimedia Interface عالمات تجارية أو عالمات 

تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC في 
الواليات المتحدة وبلدان أخرى.

كل العالمات التجارية األخرى المسجلة وغير المسجلة هي 
ملك ألصحابها المعنيين.

تنبيه  1
 © حقوق الطبع والنشر 2014 لشركة 

.TP Vision Europe B.V جميع الحقوق محفوظة. 
تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار. وتعد العالمات 

  Koninklijke Philips التجارية ملكية خاصة لشركة
 TP Vision أو ألصحابها. وتحتفظ شركة N.V.

.Europe B.V بالحق في تغيير المنتجات في أي وقت 
دون االلتزام بضبط المستلزمات السابقة وفًقا لذلك.

ُيفترض أن تكون المواد الواردة في هذا الدليل مناسبة 
لالستخدام المستهدف من هذا النظام. وفي حالة استخدام 

المنتج أو وحداته المستقلة أو القيام بأي إجراءات ألغراض 
أخرى غير المحددة هنا، فال بد من الحصول على تأكيد بشأن 

 TP Vision صالحيتها ومدى مالءمتها. وتضمن شركة
.Europe B.V أال تنتهك المواد نفسها أي براءة اختراع 
في الواليات المتحدة األمريكية. كما ال توجد أية ضمانات 

أخرى صريحة أو ضمنية.
ال تتحمل شركة .TP Vision Europe B.V أي مسؤولية 

عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج 
من محتوى هذه الوثيقة. ويتم تعديل األخطاء التي يتم إبالغ 
شركة Philips بها ونشرها في موقع دعم Philips على 

الويب بأسرع وقت ممكن.

شروط الضمان
• خطر اإلصابة بجروح أو حدوث تلف للتلفاز أو إلغاء 	

الضمان! ال تحاول إصالح التلفزيون بنفسك.
• استخدم التلفاز والملحقات فقط وفًقا لألغراض التي 	

أقرتها جهة التصنيع.
• تشير عالمة التحذير المطبوعة على الجانب الخلفي 	

للتلفاز إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. ال تقم أبًدا 
بنزع غطاء التلفاز. اتصل دائًما بمركز دعم عمالء 

Philips للحصول على خدمات أو القيام بإصالحات.
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خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!
• تجنب تعريض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات إلى 	

األمطار أو الماء أو الحرارة الشديدة.
• تجنب القوة القادمة على قوابس التيار الكهربائي. قد 	

يؤدي فك قوابس التيار الكهربائي إلى حدوث قوس 
كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفاز!
• يجب االستعانة بشخصين لرفع وحمل أي تلفزيون يزيد 	

وزنه عن 25 كجم أو 55 رطاًل.
• عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط. 	

قم بتثبيت الحامل على التلفاز بإحكام. ضع التلفزيون 
على سطح مستو مسطح يمكنه تحمل وزن التلفزيون 

والحامل مًعا.
• عند تركيب التلفزيون على جدار، ال تستخدم إال حامل 	

جداري يتمتع بالقدرة على تحمل وزن التلفزيون. قم 
بتثبيت حامل الحائط على جدار يمكنه تحمل وزن 

 TP Vision التلفاز والحامل مًعا. وال تتحمل شركة
.Europe B.V أي مسؤولية عن أي حادث أو إصابة 

أو تلف ناجم عن تركيب الجهاز على جدار بطريقة 
غير صحيحة.

• إذا كنت بحاجة إلى تخزين جهاز التلفزيون، ففك 	
الحامل منه. وال تضع التلفزيون على جانبه الخلفي 

مطلًقا عندما يكون الحامل مثبًتا.
• قبل توصيل التلفاز بمنفذ الطاقة، تأكد من توافق الجهد 	

الكهربائي مع القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي 
للتلفاز. تجنب توصيل التلفاز بمنفذ الطاقة إذا كان 

الجهد الكهربائي مختلًفا.
• قد يحتوي هذا المنتج على بعض األجزاء المصّنعة 	

من الزجاج. ومن ثم، يجب مناولته بعناية لتفادي أي 
إصابة أو تلف.

خطر تعرض األطفال لإلصابة!
اتبع هذه اإلجراءات االحتياطية لتجنب انقالب التلفاز على 

األطفال ومن ثم التسبب في إصابتهم:
• تجنب وضع التلفاز على سطح مغطى بقطعة قماش أو 	

أي مادة أخرى يمكن سحبها بعيًدا.
• تأكد من عدم تعليق أي جزء من التلفاز على حافة 	

السطح.
• تجنب وضع التلفاز على أثاث طويل )مثل خزانة 	

الكتب( دون تثبيت كل من األثاث والتلفاز على الحائط 
أو دعامة مناسبة.

• أطلع أطفالك على أخطار التسلق على األثاث للوصول 	
إلى التلفاز.

هام  2
احرص على قراءة وفهم كافة اإلرشادات قبل استخدام 

التلفاز. ال يسري الضمان في حال حدوث ضرر ناتج عن 
عدم االلتزام باإلرشادات.

السالمة
خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

• ال تعرض التلفاز إلى األمطار أو الماء. ال تضع 	
حاويات السوائل، مثل الزهريات، بالقرب من التلفاز. 
في حال انسكاب أي سائل على التلفاز أو بداخله، قم 
بفصل التلفاز من منفذ الطاقة فوًرا. ثم اتصل بخدمة 

عمالء Philips لفحص التلفاز قبل االستخدام.
• ال تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات 	

بالقرب من ألسنة النيران المباشرة أو مصادر حرارية 
 أخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.

ولتجنب نشوب حريق، ُيرجى االحتفاظ بالتلفاز ووحدة 
التحكم عن بعد والبطاريات بعيًدا عن الشموع أو غيرها 

من مصادر اللهب.

 

• تجنب إدخال أي شيء في فتحات التهوية أو الفتحات 	
األخرى الموجودة بالتلفاز.

• عند استدارة التلفاز، تأكد من أن كبل التيار غير 	
مشدود. فقد يؤدي شد كبل التيار إلى فك التوصيالت 

وتشكيل قوس كهربائي.
• لفصل التلفزيون من مصدر الطاقة الرئيسي، يجب 	

فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. عند فصل 
الطاقة، اسحب القابس دائًما وال تشد سلك الطاقة مطلًقا. 

تأكد من إمكانية الوصول بالكامل إلى قابس الطاقة 
وسلك الطاقة ومقبس مأخذ التيار في جميع األوقات.
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• خطر إتالف شاشة التلفاز! ال تلمس الشاشة أو تدفعها 	
أو تحكها أو تصدمها بأي جسم من األجسام.

• لتفادي التشوهات أو بهتان األلوان، امسح قطرات الماء 	
قدر اإلمكان.

إعادة التدوير

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بمواد ومكونات عالية الجودة 
يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

عند إرفاق رمز سلة النفايات المشطوب عليها إلى أي منتج، فهذا 
 .2002/96/EC يعني أن المنتج يخضع للتوجيه األوروبي 

برجاء معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات 
الكهربائية واإللكترونية.

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

يساعد التخلص من المنتج القديم بصورة صحيحة على تفادي 
أي آثار سلبية محتملة على البيئة وصحة اإلنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات تخضع للتوجيه األوروبي 
EC/2006/66 الذي يقضي بعدم التخلص منها مع النفايات 

المنزلية العادية.
الرجاء اإللمام بالقوانين المحلية المعنية بتجميع البطاريات 

بشكل منفصل؛ حيث إن التخلص من المنتج بصورة 
صحيحة يساعد في تفادي أي آثار سلبية محتملة على البيئة 

وصحة اإلنسان.

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

مستديرة على شكل قطعة عملة معدنية يمكن 
ابتالعها. أبِق البطارية بعيًدا عن متناول األطفال في 

جميع األوقات!
خطر ارتفاع الحرارة بشكل زائد!

• تجنب تركيب التلفاز في مساحة ضيقة. احرص دائًما 	
على ترك مسافة ال تقل عن 4 بوصات أو 10 سم 

حول التلفاز للتهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو 
األجسام األخرى فتحات التهوية الموجودة بالتلفاز.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الطاقة!

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

بمستوى عال من الصوت أو لفترات زمنية طويلة.
درجات الحرارة المنخفضة

• إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 	
درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج 

التلفزيون من عبوته وانتظر حتى تصل درجة حرارة 
التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل 

التلفزيون بمأخذ التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة
• تجنب الصور الثابتة قد اإلمكان. حيث أن الصور 	

الثابتة هي الصور التي تظل معروضة على الشاشة 
لفترات زمنية ممتدة. مثال: القوائم المعروضة على 
الشاشة واألشرطة السوداء والشاشات الزمنية. إذا 

كانت هناك ضرورة الستخدام صور ثابتة، فقم بتقليل 
تباين الشاشة وسطوعها لتجنب حدوث أي تلف بها.

• افصل التلفاز قبل تنظيفه.	
• قم بتنظيف التلفاز واإلطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. 	

تجنب استخدام مواد معينة من أمثال الكحول أو 
الكيماويات أو المنظفات المنزلية عند تنظيف التلفاز.

•ال تضع التلفاز أو أي أجسام على كبل الطاقة. 	
•قم بفصل التلفاز من منفذ الطاقة والهوائي قبل حدوث  	
عواصف رعدية. تجنب مالمسة أي جزء من التلفاز 

أو كبل الطاقة أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.
•في حال كان سلك الطاقة الرئيسي متضرًرا، يجب أن  	

أو من مركز خدمة   Philips تطلب استبداله من شركة
أو من أشخاص مؤهلين   Philips معتمد من شركة

لتجنب أي خطر. ألجهزة / 56 فقط
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وحدة التحكم عن ُبعد
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 )وضع االستعداد(  
التبديل بين تشغيل التلفزيون ووضع االستعداد.

أزرار التشغيل  
التحكم بالفيديو أو الموسيقى أو النص.

FORMAT  
تغيير تنسيق الصورة.

TV  
تبديل المصدر لمشاهدة التلفزيون.

جهاز التلفزيون  3
 !Philips تهانينا على شرائك المنتج ومرحًبا بك في

 ،Philips لالستفادة القصوى من الدعم الذي تقدمه شركة
احرص على تسجيل رقم طراز التلفاز الخاص بك على 

.www.philips.com/welcome :الموقع اإللكتروني

لوحة التحكم

١ ٢

٣

٤
٥

مستوى الصوت-: تتوفر وظيفة تخفبض مستوى   
الصوت، من دون قائمة المفاتيح.

مستوى الصوت+: تتوفر وظيفة زيادة مستوى   
الصوت، من دون قائمة المفاتيح.

قناة+: إذا لم تظهر قائمة لوحة المفاتيح، انتقل إلى   
القناة التالية؛ وفي حالة ظهورها، احرص على االنتقال 

ألعلى أو ألسفل بين الخيارات المناسبة.

قناة-: إذا لم تظهر قائمة لوحة المفاتيح، انتقل إلى   
القناة التالية؛ وفي حالة ظهورها، احرص على االنتقال 

ألعلى أو ألسفل بين الخيارات المناسبة.

Signal source/OK: إذا كان التلفاز على وضع   
 signal source االستعداد، يمكنك استخدام مفتاح
OK / كمفتاح تشغيل، واحرص على النقر فوق هذا 

 المفتاح لتشغيل الجهاز.
 signal source / وبعد التشغيل، استخدم قائمة

OK “إشارة المصدر/موافق” لفتح وظائف قائمة لوحة 
المفاتيح، وبعد فَتح قائمة لوحة المفاتيح، استخدم مفتاح 

 signal source / OK كمفتاح تأكيد.
 مالحظة: ال يعمل مفتاح مصدر اإلشارة/التأكيد 

.USB ضمن
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استخدام وحدة التحكم عن ُبعد
عند استخدام وحدة التحكم عن ُبعد، احملها بالقرب من 

التلفزيون ووجهها صوب مستشعر وحدة التحكم عن ُبعد. 
تأكد من عدم وجود أي أثاث أو جدران أو أجسام أخرى 
تعوق خط الرؤية بين وحدة التحكم عن ُبعد والتلفزيون.

 

 )الشاشة الرئيسية(  
الوصول إلى القائمة الرئيسية أو الخروج منها والعودة 

إلى القائمة السابقة.

INFO  
عرض معلومات حول النشاط الحالي.

 )أزرار التنقل(    
التنقل بين القوائم وتحديد العناصر.

OK 
تأكيد أحد اإلدخاالت أو التحديدات.

OPTIONS  
الوصول إلى الخيارات للقنوات في وضع التلفزيون.

 )السابق(  
العودة إلى القائمة السابقة أو الخروج من وظيفة معينة 

والتبديل إلى القناة السابقة أو مصدر اإلشارة.

 -/+ CH )القناة +/-(
تتوفر وظائف تغيير القنوات والقلب والتنقل ألعلى/

.USB ألسفل مع وجود جهاز

 )كتم الصوت(  
كتم الصوت أو إعادة تشغيله.

-/+ )مستوى الصوت(  
ضبط مستوى الصوت.

 األزرار الملونة
تحديد مهام أو خيارات.

 0-9 )أزرار األرقام(
حدد قناة.

TEXT 
تمكين قناة المعلومات أو تعطيلها.

SUBTITLE 
تحديد الترجمات أو مسار الصوت.

ADJUST  
الوصول إلى قائمة اإلعداد.

LIST  
الوصول إلى الئحة قنوات التلفزيون أو الخروج منها.

SOURCE  
تحديد األجهزة المتصلة.
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التبديل بين القنوات

١ ٢

٣

٤
٥

• انقر فوق -/+ CH الموجودة في وحدة التحكم عن بعد 	
أو الموجود في الجزء األيمن السفلي من التلفاز. 

• أدخل رقم قناة باستخدام أزرار األرقام في وحدة التحكم 	
عن ُبعد.

• اضغط  في وحدة التحكم عن ُبعد للتبديل والعودة 	
إلى القناة السابقة.

عرض القنوات المثبتة
يمكنك عرض كل القنوات المتاحة في قائمة القنوات.

 

.LIST  أو OK انقر فوق  1
�تظهر عندئٍذ قائمة القنوات. 

انقر فوق  الختيار قناة معينة وتصفح خالل قائمة   2
القنوات.

اضغط OK لمشاهدة القناة المحددة  3
انقر فوق  لالنتقال إلى آخر قناة الستكمال المشاهدة.  4

استخدام التلفزيون  4
يساعدك هذا القسم على إجراء عمليات التشغيل األساسية 

للتلفاز.

تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله
 

مؤشر وضع االستعداد

 

للتشغيل
• ل قابس الطاقة بمأخذ التيار.	 وصِّ

�إذا كان ضوء مؤشر وضع االستعداد باللون  
 األحمر، انقر فوق زر )االستعداد-التشغيل( 

في وحدة التحكم عن بعد.  
للتحويل إلى وضع االستعداد

•  اضغط على الزر )االستعداد-التشغيل( الموجود 	
على وحدة التحكم عن بعد.

�يتحول مؤشر االستعداد إلى اللون األحمر. 

تلميح

على الرغم من أن التلفاز يستهلك قدًرا ضئياًل من الطاقة عندما يكون  	
في وضع االستعداد، إال أنه يستمر في استهالك الطاقة. ومن ثمَّ، عند 
عدم استخدام الجهاز لفترة ممتدة من الوقت، قم بفصل كبل الطاقة من 

منفذ الطاقة.
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ضبط مستوى صوت التلفزيون

1 2

3

4
5

 

لزيادة مستوى الصوت أو خفضه
• انقر فوق زري مستوي الصوت -/+ VOL الموجودان 	

في الجزء األيمن السفلي من التلفاز أو انقر زري 
التحكم في مستوى الصوت +/- الموجودان في وحدة 

التحكم عن بعد. 
لكتم الصوت أو إلغاء كتمه

• اضغط  )كتم الصوت(.	
• اضغط  مرة أخرى الستعادة الصوت.	

مشاهدة األجهزة المتصلة

مالحظة

شغِّل الجهاز أواًل قبل تحديده كمصدر إشارة خارجي. 	

)Source( استخدام زر المصدر

 

.SOURCE   اضغط  1
�تظهر عندئٍذ قائمة المصادر. 

انقر فوق  لتحديد جهاز ما.  2
انقر فوق OK للتحديد  3

�ينتقل التلفزيون إلى الجهاز المحدد. 
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تغيير إعداد الصورة والصوت
قم بتغيير إعداد الصورة والصوت بما يتناسب مع تفضيالتك.  

يمكنك استخدام إعداد المسبقة أو تغيير إعداد يدوًيا.

ضبط إعداد الصورة

اضغط على  ADJUST وحدد ]الصورة[. 1
لعرض قائمة ]الصورة[. «

اضغط على تحديد/ضبط إعداد: 2
• ]صورة ذكية[:	

• ]قياسي[: إعداد الصورة القياسية.  يوصى به 	
الستخدام الترفيه المنزلي.

•  ]ECO[: لخفض كثافة اإلضاءة الخلفية 	
من أجل تقليل استهالك الطاقة.

• ]حيوي[: لزيادة تباين الصورة وحّدتها.	
• ]فيلم[: لتطبيق إعداد لمشاهدة األفالم، والتي 	

تعمل بشكل أفضل في بيئة المسرح.
•  ]شخصي[: يمكن للمستخدم تخصيص 	

إعداد هنا.
• ]درجة السطوع[: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق 	

الداكنة )يمكن فقط حفظ التعديالت التي تم إجراؤها في 
اإلعداد الشخصي(.

• ]تباين الفيديو[: لضبط كثافة وتفاصيل المناطق 	
المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير 

 )يمكن فقط حفظ التعديالت التي تم إجراؤها 
في اإلعداد الشخصي(.

• ]اللون[: لضبط درجة تشبع األلوان )يمكن فقط حفظ 	
التعديالت التي تم إجراؤها في اإلعداد الشخصي(.

•  ]درجة اللون[: لضبط مستوى األخضر )يظهر 	
.)NTSC هذا الخيار فقط عند استخدام معيار

• ]الحّدة[: لضبط حّدة الصورة )يمكن فقط حفظ 	
التعديالت التي تم إجراؤها في اإلعداد الشخصي(.

االستخدامات األخرى   5
 TV للـ

TV الوصول إلى قائمة الـ
يمكن أن تساعدك القائمة في تكوين القنوات وتغيير إعداد 

الصور والصوت والوصول إلى الوظائف األخرى.
اضغط على  )الشاشة الرئيسية( . 1

« شاشة قائمة العرض.

حدد ]اإلعداد[. 2
اضغط على  اختر من بين الخيارات  3

التالية:
• ]الصورة[ / ]الصوت[ / ]TV[ )يمكن استخدامه 	

في وضع الـ TV فقط( / ]اإلعداد[ / ]والدية[ / 
 ]إعداد VGA[ )يمكن استخدامه 

.]EasyLink[ / )في وضع الكمبيوتر فقط
اضغط على  OK للتحديد. 4
اضغط على الشاشة الرئيسية للعودة إليها. 5
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• ]شخصي[: لتوفير وظائف تخصيص 	
المستخدم لتحسين معلمات المؤثر الصوتي 

والحصول على أفضل تجربة.
• ]التوازن[: لضبط توازن السماعتين اليمنى 	

واليسرى.
• ]الجهير[: لضبط مستوى الجهير )يمكن فقط 	

حفظ التعديالت التي تم إجراؤها في اإلعداد 
الشخصي(.

• ]صوت حاد[: لضبط مستوى الصوت الحاد 	
)يمكن فقط حفظ التعديالت التي تم إجراؤها في 

اإلعداد الشخصي(.
• ]صوت محيط تخيلي[: لتمكين صوت المحيط 	

 التخيلي: 
تشغيل أو إيقاف تشغيل.

• ]AVL[: لتمكين ضبط مستوى الصوت تلقائًيا:	

ضبط اإلعداد

اضغط على  ADJUST وحدد ]اإلعداد[.  1
لعرض القائمة ]اإلعداد[. «

اضغط على  تحديد وضبط اإلعداد:  2
• 	.TV لغة القائمة[: لتغيير إعداد لغة الـ[
•  ]تنسيق الصورة[: تستخدم معظم اإلشارات 	

تنسيقات 16:9 و4:3 وتكبير/تصغير 1 وتكبير/
 HDMI تصغير 2؛ تستخدم مصادر إشارات

تنسيقات تعيين 16:9 و4:3 و1:1 بكسل 
وتكبير/تصغير 1 وتكبير/تصغير 2؛ تستخدم 

مصادر إشارات VGA على أجهزة الكمبيوتر 
تنسيقات تعيين 16:9 و4:3 و1:1 بكسل.

• ]مهلة القائمة[: لتعيين المدة الزمنية لعرض 	
القائمة.

• ]شفافية القائمة[: لتعيين مستوى شفافية القائمة.	
•  ]الشاشة الزرقاء[: لتعيين لون الشاشة عندما 	

 ال يتلقى الـ TV إشارة )عندما ال تعمل إشارة
.)TV الـ

• ]النوم التلقائي[: لتعيين المدة التي قد يكون فيها 	
الـ TV في وضع الخمول قبل إيقاف تشغيله 

تلقائًيا.

• ]حرارة اللون[:	
• ]بارد[: تدرج لون أبيض مائل إلى األزرق.	
• ]عادي[: تدرج لون أبيض.  يمكن للمستخدمين 	

تخصيص تدرج اللون األبيض في وضع 
الكمبيوتر.

• ]دافئ[: تدرج لون أبيض مائل إلى األحمر.	
• ]التحكم المتقدم[:	

• ]تقليل الضجيج[: لتصفية وتقليل الضجيج في 	
الصورة.

• ]اإلضاءة الخلفية[: لضبط درجة سطوع الشاشة 	
)عند تعيين درجة سطوع اإلضاءة الخلفية على 

قيمة منخفضة، قد يظهر وميض سريع بلون 
أبيض عند تشغيل الوحدة.  وهذا أمر طبيعي.  
عند تشغيل ]إضاءة حركية[، سوف تختفي هذه 

الوظيفة(.
• ]تباين حركي[: لتعيين التباين على الحد األقصى 	

له.  )ال توجد وظائف متقدمة للتباين في وضع 
الكمبيوتر.(

• ]إضاءة حركية[: سوف يتغّير مستوى التباين مع 	
درجة سطوع الصورة.

ضبط إعدادات الصوت

اضغط على  ADJUST وحدد ]الصوت[. 1
لعرض قائمة ]الصوت[. «

تحديد وضبط اإلعدادات: 2 اضغط على
• ]صوت ذكي[:	

• ]قياسي[: يوفر أداء صوت متوازًنا 	
ومتميًزا في نطاق الصوت الحاد والمتوسط 

والجهير.
• ]الموسيقى[: لتحسين الصوت الحاد 	

والجهير، مما يوفر جودة صوت ساطع 
 وواضح ونقي عند االستماع إلى البيانو 

أو أداء آالت األوركسترا.
• ]الكالم[: لتحسين أداء نطاقات الصوت 	

المضّمنة في نطاق الصوت. مالئم لمشاهدة 
البرامج اإلخبارية أو الفنية.
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ملخص تنسيقات الصورة
تكوين إعداد الصورة المدرجة أدناه.

مالحظات

 قد ال تتوفر بعض إعدادات الصورة نتيجًة الختالفات بين تنسيقات  	
إشارة الصورة.

 

]16:9[: تغيير النسبة القياسية 
التقليدية إلى تنسيق الشاشة 

العريضة.

 

]4:3[: التنسيق القياسي التقليدي.

 

]تكبير/تصغير 1[: تغيير حجم 
تنسيق صورة بشاشة عريضة أفقًيا.  

عند استخدام هذا التنسيق، ستتم 
إزالة حافتي إطار الصورة بشكل 

جزئي. 

 

]تكبير/تصغير 2[: تعيين النسبة 
القياسية على تنسيق الشاشة 

العريضة.
)يتضمن وضع الكمبيوتر فقط 

خيارات قياسي وشاشة عريضة 
وتعيين 1:1 بكسل.(

 

]من نقطة إلى نقطة 1:1 بكسل[: 
ُيستخدم لتوصيالت HDMI على 

أجهزة الكمبيوتر.  سوف يقوم 
بعرض ملء الشاشة لتحقيق أفضل 

تأثير عرض. 

• ]مؤقت النوم[: لتعيين المدة التي يظل فيها الـ 	
TV في وضع الخمول قبل دخوله وضع 

االستعداد تلقائًيا.  اضبط الوقت باستخدام زر 
النوم في وحدة التحكم عن ُبعد. الخيارات:إيقاف

 10/ 20/ 30/ 60/ 90/ 120/ 180 دقيقة.  
)ال ينطبق في وضع الكمبيوتر(.

• ]حالة التشغيل[: لتعيين حالة الـ TV عند 	
توصيله بمصدر طاقة التيار المتردد.

• ]إعداد الوقت[: لتعيين وقت النظام.	
• ]مفتاح التجميد[: لتعيين وضع تبديل القنوات.  	

)يظهر في وضع الـ TV فقط(
• 	TTX لتعيين لغة :]TTX لغة[ 

)يمكن استخدامه في وضع الـ TV فقط(.
• 	  .AV نظام األلوان[: لتعيين نظام ألوان[ 

)يظهر في وضع AV فقط(
•  ]HDMI[: لتعيين وضع HDMI.  )يظهر 	

  HDMI في أوضاع
).1080p /720p /576p /480p

• ]إعادة ضبط[: الستعادة اإلعداد االفتراضية.  	
)باستثناء إعداد كلمة المرور ومعلومات القناة(

تغيير تنسيق الصورة

اضغط على  ADJUST وحدد ]إعداد[. 1
حدد ]تنسيق صورة[. 2 اضغط على 
حدد تنسيق صورة. 3
اضغط على OK للتأكيد. 4
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قفل القنوات

اضغط على  ADJUST وحدد ]والدية[. 1
أدِخل رمز المرور وحدد ]قفل القناة[. 2
اختر قناة.  اضغط على OK لقفل القناة أو إللغاء  3

قفلها.
كرر هذه الخطوة لقفل عدة قنوات أو إلغاء قفلها. 4

• ]قفل القناة[: عند قفل القنوات:	
• يجب عليك إدخال رمز مرور مكّون من 	

أربعة أرقام للدخول إلى قائمة قفل القنوات.
• يجب عليك إدخال رمز مرور مكّون من 	

أربعة أرقام لمشاهدة القنوات التي تم قفلها.
• يجب عليك إدخال رمز مرور مكّون من 	

أربعة أرقام للدخول إلى قائمة المراقبة 
األبوية.

• ]مسح الكل[: سوف تؤدي هذه الوظيفة إلى مسح 	
كل القنوات التي تم قفلها ومصادر اإلشارات 

التي تم حفظها مسبًقا.
• رمز المرور االفتراضي هو “0000”.  	

 يمكن للمستخدمين تغيير رمز المرور 
أو تعيينه بأنفسهم.

مالحظات

إذا قمت بزيارة قناة تم قفلها، فسُيطَلب منك إدخال رمز المرور. 	

VGA ضبط إعداد

1 .]VGA وحدد ]إعداد ADJUST  اضغط على
» .]VGA سوف تظهر قائمة ]إعداد

تحديد وضبط اإلعداد: 2 اضغط على
• ]ضبط تلقائي[: لضبط الـ TV تلقائًيا لمزامنة 	

دقته مع دقة الكمبيوتر بحيث يتم عرض البرامج 
بملء الشاشة.

مؤقت االستخدام
يمكنك تعيين المؤقت لتبديل الـ TV إلى وضع االستعداد في 

الوقت المحدد.

تلميح

قبل استخدام المؤقت، ُيرجى تعيين مؤقت النوم. 	

تعيين مؤقت النوم

تلميح

يمكنك إيقاف الـ TV قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم قبل  	
.TV إيقاف الـ

اضغط على  ADJUST وحدد ]إعداد[. 1
اضغط على  حدد ]مؤقت النوم[. 2
اضغط على  يمكنك تحديد الوقت الذي سيتم بعده  3

.TV إيقاف الـ
أطول وقت يمكن تعيينه لمؤقت النوم هو  » 

180 دقيقة.

TV قفل الـ
يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج معينة أو قنوات معينة 

.TV من خالل قفل وحدة التحكم عن ُبعد الخاصة بالـ

تعيين رمز المرور أو تغييره

اضغط على  ADJUST وحدد ]والدية[.  1
حدد ]أدخل كلمة المرور[ أو ]تغيير كلمة المرور[.  2

استخدم أزرار األرقام في وحدة التحكم عن بعد إلدخال   3
كلمة المرور.

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها باتباع اإلرشادات   4
التي تظهر على الشاشة.
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عرض الصور وتشغيل ملفات الصوت والفيديو

1 .TV قم بتشغيل الـ
2  USB بمنفذ USB قم بتوصيل جهاز تخزين 

.TV في جانب الـ
 )الشاشة الرئيسية(.  3 اضغط على 
4 .OK واضغط على ]USB[ حدد

» .USB سوف يفتح مستعرض

عرض الصور

 في مستعرض USB، حدد ]صورة[ واضغط  1
.OK على

2   .OK حدد صورة أو مجلًدا، ثم اضغط على 
سيتم تكبير الصورة لملء الشاشة.

• اضغط على  -CH أو +CH لمشاهدة الصورة 	
السابقة أو التالية. 

بدء عروض الشرائح

1   .OK حدد صورة أو مجلًدا، ثم اضغط على 
سيتم تكبير الصورة لملء الشاشة.

يبدأ تشغيل عرض الشرائح من الصورة المحددة. «

اضغط على األزرار التالية للتحكم في تشغيل الصور: 2
• : تشغيل أو إيقاف مؤقت	  أو

 -CH أو +CH: رؤية الصورة األخيرة  	
أو الصورة التالية. 

• ]الوضع األفقي[: لضبط الوضع األفقي.	
• ]الوضع الرأسي[: لضبط الوضع الرأسي.	
• 	.VGA حالة[: لضبط تردد الحالة إلشارة[
• 	.VGA الساعة[: لضبط تردد الساعة إلشارة[

تلميح

تظهر قائمة VGA عند االتصال بالكمبيوتر فقط. 	

USB تشغيل الوسائط من أجهزة
إذا كانت لديك ملفات صور أو موسيقى أو فيديو على جهاز 

.TV فيمكنك تشغيل الملفات على الـ ،USB تخزين

:USB تنسيقات الفيديو المدعومة على
• أجهزة التخزين المدعومة: USB )أجهزة تخزين 	

FAT أو FAT 32 USB هي المدعومة فقط(
• تنسيقات ملفات الوسائط المدعومة:	

• 	JPEG :الصور
• 	MP3 :الصوت
• 	H.264 ، MPEG 2/MPEG 4 :الفيديو
• 	TXT :ملفات نصية

مالحظة

	  USB المسؤولية إذا لم يكن جهاز تخزين TP Vision ال تتحمل شركة
مدعوًما أو في حالة تلف البيانات أو فقدانها من الجهاز.
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مشاهدة الفيديو

في مستعرض USB، حدد ]أفالم[، ثم اضغط   1 
.OK على

اضغط على OK لتشغيل الفيديو.  2
استخدم األزرار التالية للتحكم في الفيلم:  3

• : تشغيل أو إيقاف مؤقت	  أو
• : البحث إلى األمام أو الخلف.	

عرض ملف نصي

في مستعرض USB، حدد ]نص[، ثم اضغط   1 
.OK على

اضغط على OK لقراءة الملف النصي.  2
استخدم األزرار التالية للتحكم في تشغيل الملف   3

النصي:
• : تشغيل أو إيقاف مؤقت	  أو
• : البحث إلى األمام أو الخلف.	

ضبط إعدادات عرض الملف النصي
عند تشغيل الملفات النصية، اضغط على  )الشاشة 

.OK الرئيسية( وحدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على
•  ]إيقاف مؤقت/تشغيل[: بدء تشغيل الملفات النصية 	

أو إيقافها
• ]تكرار[: تعيين وضع العرض.	
•  ]خلط[: تشغيل الملفات النصية بالترتيب 	

أو بشكل عشوائي.
• ]إظهار المعلومات[: عرض اسم الملف النصي 	

وحجمه.

تغيير إعداد تشغيل عرض الشرائح
عندما تريد بدء تشغيل عرض الشرائح، اضغط على  

)الشاشة الرئيسية( وحدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط 
.OK على

• ]إيقاف مؤقت/تشغيل[: بدء التشغيل أو إيقافه	
• ]تكرار[: تعيين وضع التشغيل.	
•  ]خلط[: تشغيل عرض الشرائح بالترتيب 	

أو بشكل عشوائي.
• ]المدة[: تعيين المدة الزمنية لتشغيل عرض الشرائح.	
• ]تأثير[: تعيين التأثيرات الخاصة للعرض أثناء 	

االنتقاالت بين الصور.
• ]إظهار المعلومات[: لعرض اسم الصورة والدقة 	

وحجم الملف والتاريخ والوقت.

االستماع إلى الموسيقى

في مستعرض USB، حدد ]موسيقى[ واضغط  1
1 .OK على
حدد أغنية أو ألبوًما، ثم اضغط على OK لبدء  2

التشغيل.

تغيير إعداد الموسيقى
عند تشغيل الموسيقى، اضغط على  )الشاشة الرئيسية( 

.OK وحدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط على
• ]إيقاف مؤقت/تشغيل[: بدء تشغيل الموسيقى أو إيقاف 	

تشغيلها.
• ]تكرار[: تعيين وضع التشغيل.	
• ]خلط[: تشغيل األغاني بالترتيب أو بشكل عشوائي.	
• ]إظهار المعلومات[: لعرض اسم األغنية والفنان 	

وحجم الملف ومعلومات أخرى.
• ]إظهار/إخفاء الطيف[: إظهار أو إخفاء ترددات 	

الصوت لألغنية.
• ]صوت ذكي[: تعيين وضع تشغيل الصوت.	
• ]خيار الكلمات[: اختيار تشغيل الكلمات أو إيقاف 	

تشغيلها، وتنسيق الترميز )يتعذر تحديده إذا كانت ال 
توجد كلمات(.

• ]الصوت فقط[: إليقاف تشغيل الشاشة من أجل توفير 	
الطاقة )اضغط على أي زر الستعادة الشاشة(.
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USB إزالة أجهزة تخزين

مالحظة

لتجنب إتالف جهاز تخزين USB، ُيرجى اتباع الخطوات أدناه. 	

قم بإيقاف تشغيل مستعرض USB من خالل اتباع  1
الخطوات الواردة في القائمة.

انتظر خمس دقائق تقريًبا قبل إزالة جهاز تخزين  2
.USB

TV تحديث برنامج الـ
تسعى Philips دائًما إلى تحسين منتجاتها، لذا نوصي 

بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديث.  ُيرجى زيارة 
موقع الويب على www.philips.com/support لمعرفة 

ما إذا كانت هناك تحديثات متوفرة.

استعادة إعداد المصنع
يمكنك استعادة إعدادات الصورة والصوت االفتراضية للـ  

TV لديك.  ولن تتأثر إعدادات القنوات التي تم حفظها.
1 .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]إعداد[ < ]إعادة  2

ضبط[.
3   .OK حدد ]تأكيد[ واضغط على 

إذا كنت تريد اإللغاء، ُيرجى تحديد ]إلغاء[ واضغط 
 .OK على
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حدد ]تردد البداية/تردد النهاية )م.هز([ واستخدم  3
مفاتيح األرقام إلدخال ترددات القنوات ثالثية األرقام.

4 .OK حدد ]بدء البحث[ واضغط على
اضغط على  )الشاشة الرئيسية( خروج.  5

تخطي القنوات

1 .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]TV[ < ]القنوات[ <  2

]تحرير القناة[. 
سوف تظهر قائمة ]تحرير القناة[. «

اضغط على  حدد القنوات التي تريد تخطيها  3
 واضغط على OK. حددt ]تخطي[ ، ثم اضغط 

على  إلجراء التغيير. 
إذا كنت تريد التأكيد، ُيرجى تحديد ]حفظ[ والضغط  4

.OK على
يمكنك تخطي المزيد من القنوات من خالل تكرار  5

 الخطوات أعاله. اضغط على OK لبدء البحث 
عن قنوات.

تلميح

 استخدم أزرار األرقام الموجودة في وحدة التحكم عن بعد للوصول  	
إلى القنوات التي تم تخطيها.

 إذا كنت تريد مشاهدة القناة، ُيرجى تكرار الخطوات من 1 إلى 4،  	
ثم الضغط على OK إللغاء تحديدها.

تبديل القنوات

1  .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]TV[ < ]القنوات[ <  2

]تحرير القناة[. 
سوف تظهر قائمة ]تحرير القناة[. «

 اضغط على  حددالقناة التي تريد تبديلها،  3
ثم اضغط على الزر األحمر.

 اضغط على  حددالقناة التي تريد تبديلها،  4
ثم اضغط على الزر األحمر للتأكيد.

إعداد القنوات  6
يوضح هذا الفصل كيفية إعادة تكوين القنوات وضبطها.

إعداد القنوات تلقائًيا
العثور على القنوات وحفظها تلقائًيا.

1 .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]TV[ < ]القنوات[ <  2

]بحث عن قنوات[.
3 .OK اضغط على

سوف يبدأ الـ TV تلقائًيا البحث عن قنوات. «

تحديث القنوات

1 .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]TV[ < ]القنوات[ <  2

]تحديث البحث[.
3 .OK اضغط على

سوف يبدأ الـ TV تحديث القنوات. «

ضبط القنوات يدوًيا
يمكنك العثور على قنوات الـ TV التناظرية وحفظها يدوًيا.

العثور على قنوات الـ TV الجديدة وحفظها

1 .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]TV[ < ]القنوات[ <  2

]العثور على قنوات تناظرية[ .
تظهر قائمة ]بحث قنوات تناظرية[. «
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إعادة تسمية القنوات
يمكنك إعادة تسمية القنوات.  عند تحديد القناة، سيظهر 

اسمها.
1 .ADJUST  اضغط على
اضغط على  حدد ]TV[ < ]القنوات[ <  2

]تحرير القناة[.
 سوف تظهر قائمة ]تحرير القناة[. «

اضغط على  حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها،  3
.OK ثم اضغط على الزر

اضغط على  حدد اسم القناة، ثم اضغط على  4
الزر OK للدخول إلى واجهة التحرير.

اضغط على  اكتب االسم الجديد. 5
حدد ]تأكيد[، ثم OK إلنهاء إعادة تسمية القناة. 6

تلميح

قد يتألف اسم القناة من 6 أحرف كحد أقصى.  	
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AV إدخال  b

تلفزيون الهوائي/الكابل  c 
إدخال إلشارة الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.

 

TV توصيالت الـ  7
يشرح هذا الفصل كيفية توصيل األجهزة بالواجهات المختلفة.

مالحظة

	 .TV يمكنك استخدام أنواع توصيالت مختلفة لتوصيل األجهزة بالـ

التوصيالت الخلفية

إدخال إشارة المكّون  a 
إدخال الفيديو والصوت  من مشّغالت DVD وأجهزة 

األلعاب واألجهزة الرقمية أو التناظرية األخرى

 

Y / AV Pb Pr L R

Video L R

Y / AV Pb Pr L R

ANTENNA
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مالحظة

سيتم تلقائًيا كتم صوت سماعات الـ TV عند توصيل سماعات الرأس. 	

إدخاالت الكمبيوتر )VGA والصوت(  d 
 

VGA AUDIO

SPDIF  e 
نقل الصوت إلى إشارة صوت رقمية ثم يصبح 
بإمكان الجهاز الصوتي المتصل تشغيل صوت 

رقمي.

SPDIF

التوصيالت الجانبية
q سماعات الرأس  a 

إخراج صوت استريو لسماعات الرأس.

إدخال إشارة المكّون  b 
إدخال الفيديو والصوت  من مشّغالت DVD وأجهزة 

األلعاب واألجهزة الرقمية أو التناظرية األخرى

USB  c 
.USB إدخال البيانات من جهاز تخزين

USB



عربي20

AUDIO

• 	VGA كابل

 

VGA

VGAAUDIO

توصيل الكمبيوتر
:TV قبل توصيل الكمبيوتر بالـ

• اضبط معدل تحديث شاشة الكمبيوتر على 60 هرتز.	
• حدد دقة الشاشة المدعومة على الكمبيوتر.	

قم بتوصيل الكمبيوتر باستخدام إحدى التوصيالت التالية:

مالحظات

	  DVI يلزم وجود كابل الصوت المنفصل عند التوصيل بواسطة 
.VGA أو

• 	HDMI كابل

• 	DVI-HDMI كابل

 

AUDIO L/R

• 	HDMI-DVI ومحّول HDMI كابل
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استخدام التشغيل السريع

 بعد تمكين EasyLink، اضغط على زر التشغيل  1
من على الجهاز.

سيتم تبديل الـ TV تلقائًيا إلى مصدر اإلشارات  «
الصحيح.

استخدام االستعداد السريع

اضغط على )تشغيل االستعداد( في وحدة التحكم   1 
عن بعد. 

سيتم تبديل الـ TV وكل أجهزة HDMI المتصلة  «
تلقائًيا إلى وضع االستعداد.

Philips EasyLink استخدام
 EasyLink يمكنك استخدام الجهاز المتوافق مع

HDMI-CEC من Philips لتحسين ميزات التحكم 
وتحقيق أقصى استفادة من ذلك.  يمكن التحكم في األجهزة 

المتوافقة مع HDMI-CEC والمتصلة باستخدام وصلة 
.TV من خالل وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالـ HDMI

إذا كنت تريد تمكين  Philips EasyLink، يجب عليك:
• توصيل اثنين أو أكثر من األجهزة المتوافقة مع 	

.HDMI باستخدام توصيالت HDMI-CEC
• 	 HDMI-CEC التأكد من أن كل جهاز متوافق مع

يعمل بشكل طبيعي.
• 	.EasyLink التبديل إلى

مالحظات

يجب تشغيل األجهزة المتوافقة مع EasyLink وتحديدها كمصادر  	
إشارات.

ال تضمن شركة Philips التوافق التشغيلي التام بنسبة %100 مع كل  	
.HDMI CEC أجهزة

تمكين EasyLink أو تعطيله
عند تمكين الجهاز المتوافق مع HDMI-CEC، سيتم تشغيل 

الـ TV تلقائًيا ويتم تبديله إلى مصدر اإلشارات الصحيح.

مالحظات

إذا كنت ال تريد استخدام Philips EasyLink، ُيرجى عدم تمكين هذه  	
الوظيفة.

1  .ADJUST  اضغط على
2 .]EasyLink[ اضغط على  حدد
3 .OK حدد ]إيقاف[ أو ]تشغيل[، ثم اضغط على
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طاقة الصوت
• 	2 x 58: 10 واتPFT5309

الدقة المتضمنة
• 	1080 x 1920 :58PFT5309

الموالف / االستقبال / اإلرسال
• 	)IEC75( دخل الهوائي: متحد المحور 75 أوم
• 	PALو SECAMو NTSC :نظام التلفزيون
• 	PALو SECAMو NTSC :تشغيل الفيديو

التحكم عن بعد
• 	)R03 نوع( AAA x 2 :البطاريات

إمدادات الطاقة
• مصدر الطاقة الرئيسي: من 110 إلى 240 فولت، من 	

50 إلى 60 هرتز
• استهالك الطاقة في وضع االستعداد: أقل من أو يساوي 	

0.5 وات
• درجة الحرارة المحيطة: 5 إلى 40 درجة مئوية	
• استهالك الطاقة:	

58PFT5309: 1/. وات 

معلومات المنتج  8
معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار. لمزيد من 

المعلومات حول المنتج، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
.www.philips.com/support

دقة الشاشة
تنسيقات الكمبيوتر

• الدقة - معدل التحديث:	
• x 640 480 - 60 هرتز	
• x 800 600 - 60 هرتز	
• x 1024 768 - 60 هرتز	
• x 1360 768 - 60 هرتز	
• x 1920 1080 - 60 هرتز	

تنسيقات الفيديو
• الدقة - معدل التحديث:	

• 480i - 60 هرتز	
• 480p - 60 هرتز	
• 576i - 50 هرتز	
• 576p - 50 هرتز	
• 720p - 50 هرتز و60 هرتز	
• 1080i - 50 هرتز و60 هرتز	
• 1080p - 50 هرتز و60 هرتز	

الوسائط المتعددة
• جهاز التخزين المدعوم: USB )ُتدَعم فقط ألجهزة 	

.)FAT 32 USB أو FAT تخزين
• تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:	

• 	JPEG :الصور
• 	MP3 :الصوت
• 	H.264و MPEG 2/MPEG 4 :الفيديو
• 	TXT :المستندات
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حوامل التلفزيون المدعومة
 Philips لتركيب التلفزيون، ُيوصى بشراء حامل تلفزيون

أو أي حامل تلفزيون آخر متوافق مع معايير VESA. لمنع 
إلحاق الضرر بالكبالت والموصالت، تأكد من ترك مسافة 

فاصلة قدرها 2.2 بوصة أو 5.5 سم على األقل بين الجانب 
الخلفي للتلفزيون والجدار.

تحذير

الرجاء اتباع كل اإلرشادات المرفقة بحامل التلفزيون. ال تتحمل شركة  	
TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية عن أي حادث أو إصابة أو 

تلف ناجم عن تركيب التلفزيون بطريقة غير صحيحة.

مسافة البكسل رقم الطراز
المطلوبة )ملم(

براغي التثبيت 
المطلوبة

58PFT5309400 x 400
M6 x 4

)الطول الموّصى به: 
22 مم(
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مشاكل متعلقة بالقنوات
ال تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبًقا في قائمة القنوات:

تأكد من تحديد قائمة القنوات الصحيحة. •

مشاكل متعلقة بالصورة
التلفزيون قيد التشغيل، لكن ال توجد صورة:

تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون. •
تأكد من تحديد الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون. •

يوجد صوت لكن ال توجد صورة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة. •

استقبال التلفزيون سيء من وصلة الهوائي:
تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون. •
قد تتأثر جودة االستقبال بسبب السماعات وأجهزة الصوت  •

غير المؤرضة ومصابيح النيون والمباني المرتفعة 
وغيرها من األشياء كبيرة الحجم. حاول تحسين جودة 

االستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو تحريك األجهزة بعيًدا 
عن التلفاز، إذا أمكن ذلك.

إذا كان االستقبال سيًئا في قناة واحدة، فقم بموالفة هذه  •
القناة.

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

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
تأكد من ضبط مكان التلفزيون على إعداد المنزل.  •

يوفر هذا الوضع مرونة لتغيير اإلعدادات وحفظها.
الصورة ال تناسب الشاشة، فهي أكبر مما ينبغي أو أصغر 

مما ينبغي:
ب استخدام تنسيق صورة مختلف. • جرِّ

وضع الصورة غير صحيح:
قد ال تتناسب إشارات الصورة الصادرة من بعض  •

األجهزة مع الشاشة بشكل صحيح. تحقق من خرج 
إشارة الجهاز.

استكشاف المشكالت   9
وإصالحها

يتناول هذا القسم المشاكل الشائعة وحلولها.

مشاكل عامة
يتعذر تشغيل التلفزيون:

افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. انتظر دقيقة  •
واحدة ثم أعد توصيله.

تأكد من إحكام توصيل كبل الطاقة. •
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.

ف وحدة التحكم عن ُبعد وعدسة مستشعر التلفزيون. • نظِّ
مصباح وضع االستعداد في التلفزيون يومض باللون األحمر:

افصل كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي. انتظر حتى  •
يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كبل الطاقة. إذا استمر 

الضوء في الوميض، فالرجاء االتصال بمركز خدمة عمالء 
.Philips

لقد نسيت رمز إلغاء قفل ميزة قفل التلفزيون
أدخل »3448«. •

تظهر قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة.
غيِّر قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. •

عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع 
االستعداد، تسمع صوت صرير صادر من هيكل التلفزيون:

ال يلزم اتخاذ أي إجراء. فصوت الصرير ناتج من تمدد  •
التلفزيون وانكماشه عندما يبرد أو يتم إحماؤه. وال يؤثر 

ذلك على األداء.
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مشاكل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر
شاشة الكمبيوتر في التلفزيون غير مستقرة:

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم درجة دقة ومعدل تحديث  •
مدعومين.

اضبط تنسيق صورة التلفزيون على وضع مقاس غير  •
محدد.

االتصال بنا
 إذا لم تستطع حل المشكلة، احرص على الرجوع إلى 

األسئلة الشائعة عن هذا الطراز على الموقع اإللكتروني: 
.www.philips.com/support

وإذا استمرت المشكلة دون حل، فاتصل بمركز خدمة عمالء 
Philips المحلي.

تحذير

ال تحاول إصالح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريض التلفزيون  	
ألضرار خطيرة أو غير قابلة لإلصالح، أو إلى إبطال الضمان.

مالحظة

الرجاء تدوين رقم طراز التلفزيون والرقم التسلسلي قبل االتصال بمركز  	
خدمة عمالء Philips، هذه األرقام مطبوعة على ظهر/أسفل التلفاز 

وعلى العبوة.

مشاكل متعلقة بالصوت
توجد صورة لكن جودة الصوت سيئة:

مالحظة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوت، يوقف التلفزيون خرج الصوت تلقائًيا  	
- وال يشير هذا إلى خلل وظيفي.

تأكد من صحة توصيل كل الكبالت. •
تأكد من عدم ضبط مستوى الصوت على 0. •
تأكد من عدم كتم الصوت. •
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت. •

توجد صورة لكن الصوت يصدر من سماعة واحدة فقط:
تأكد من ضبط توازن الصوت على المنتصف. •

HDMI مشاكل متعلقة بتوصيل
:HDMI توجد مشاكل في أجهزة

الرجاء مالحظة أن دعم ميزة HDCP )حماية المحتوى  •
الرقمي ذي عرض النطاق الترددي العالي( قد يسبب 
تأخيًرا زمنًيا عندما يعرض التلفزيون المحتويات من 

.HDMI جهاز
إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر  •

ب تغيير مصدر اإلشارة إلى جهاز  أي صورة، فجرِّ
آخر ثم أعده إلى مصدر اإلشارة األول مرة أخرى.

إذا حدث تشويش صوتي متقطع، فتأكد من صحة  •
.HDMI إعدادات الخرج من جهاز

•  ،DVI إلى HDMI إذا كنت تستخدم كبل أو محول من
فتأكد من توصيل كبل الصوت المرفق بالمنتج بمنفذ 

دخل الصوت AUDIO )للقوابس المصغرة فقط(.



 فترة االستخدام اآلمن بيئًيا

يشير هذا الشعار المعروض على المنتج إلى إمكانية استخدامه بأمان لمدة 10 أعوام دون اإلضرار بالبيئة.
فترة االستخدام اآلمن بيئًيا للمنتجات الكهربائية إلى الفترة الزمنية التي لن يتم خاللها تسرب المواد أو العناصر السامة أو الخطرة 

الموجود داخل المنتج أو فسادها فجأة، ولن يتسبب مستخدمو هذه المنتجات في إحداث أي تلوث بيئي خطير أو إلحاق ضرر جسيم 
باإلنسان والممتلكات.

خالل فترة االستخدام اآلمن بيئًيا، الرجاء استخدام هذا المنتج وفًقا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم الذي بين يديك.
وال تغطي فترة االستخدام اآلمن بيئًيا األجزاء االستهالكية: البطارية.

وصف مقترح للوائح النظام اإلداري إلعادة تدوير نفايات المنتجات الكهربائية واإللكترونية
في سبيل العناية بالكرة األرضية وحمايتها بطريقة أفضل، الرجاء االلتزام بالقوانين المحلية المعمول بها في ما يتعلق بإدارة 

عمليات إعادة تدوير نفايات المنتجات الكهربائية واإللكترونية عند انتهاء حاجة المستخدم لهذا المنتج، أو عندما يصل إلى نهاية 
عمره االفتراضي.





 حقوق الطبع والنشر © عام 2014 لشركة 

TP Vision Europe B.V.

كافة الحقوق محفوظة.

رقم طلب المستند:

Philips وشعار درع Philips عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Koninklijke Philips N.V ومستخدمتان بموجب ترخيص من 

Koninklijke Philips N.V. شركة


