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• إذا تم نقل املنتج يف درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية، 	

فانزع غالف املنتج وانتظر حتى تصل درجة حرارته إىل درجة 

حرارة الغرفة قبل توصيله مبأخذ الطاقة.

• إشعاع ليزر مريئ وغري مريئ عند فتح املنتج. تجّنب تعريض املنتج 	

لإلشعاع.

• ال تلمس عدسة القرص البرصية داخل حجرة القرص.	
• بعض أجزاء هذا املنتج قد تكون مصنوعة من الزجاج. أمسكه 	

بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

خطر حدوث فرط اإلحامء! 

• ال تثّبت هذا املنتج أبداً يف مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 	
4 بوصات عىل األقل حول املنتج لضامن التهوية املناسبة. احرص 
عىل أال تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إىل تغطية فتحات تهوية 

املنتج.

خطر التلوث!

• ال تخلط البطاريات (قدمية وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية، 	
وما إىل ذلك).

• هناك خطر حدوث انفجار يف حال استبدال البطارية بطريقة غري 	

صحيحة. استبدل البطارية ببطارية من النوع نفسه أو من نوع 

مامثل فقط.

• أخرج البطاريتني عند نفادهام أو إذا كنت ستتوقف عن استخدام 	

جهاز التحكم عن بعد لفرتة وقت طويلة.

• تحتوي البطاريات عىل مواد كيميائية، ويجب التخلص منها 	

بطريقة صحيحة. 

خطر ابتالع البطاريات!

• قد يحتوي املنتج/جهاز التحكم عن بعد عىل بطارية مستديرة 	

عىل شكل حجر العملة أو عىل شكل زر والتي ميكن ابتالعها. أبِق 

البطارية بعيداً عن متناول األطفال يف جميع األوقات! يف حال 

ابتالع البطارية، فإنها قد تتسبب بإصابة خطرة أو باملوت. قد 

تحدث حروق داخلية بالغة بغضون ساعتني من فرتة االبتالع.

• إذا كنت تظّن أنه تم ابتالع بطارية، احصل فوًرا عىل مساعدة 	

طبية.

• عند تغيري البطاريات، أبِق دوًما جميع البطاريات الجديدة 	

واملستعملة بعيداً عن متناول األطفال. تأكد من أن حجرة 

البطارية ثابتة بالكامل بعد تبديل البطارية.

• إذا تعذر تثبيت البطارية بالكامل عليك التوقف عن استخدام 	

املنتج. أبقها بعيداً عن متناول األطفال واتصل بالرشكة املصنعة.

 
هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة، وبدون توفري التأريض 

الواقي.

هام  1
اقرأ كل اإلرشادات وافهمها قبل استخدام املنتج. إذا تسّبب عدم اتباع 

اإلرشادات يف حدوث أي رضر، فلن تنطبق بنود الضامن.

األمان

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

• ال تعّرض املنتج وامللحقات أبداً للمطر أو املياه. ال تضع حاويات 	
السوائل، مثل أواين الزهور، بالقرب من املنتج. إذا انسكبت 

السوائل عىل املنتج أو يف داخله، فافصله عن مأخذ الطاقة عىل 

الفور. اتصل مبركز Philips للعناية باملستهلك لفحص املنتج قبل 

استخدامه من جديد.

• ال تضع املنتج وامللحقات أبداً بالقرب من اللهب املكشوفة أو أي 	
مصدر حرارة آخر، مبا يف ذلك أشعة الشمس املبارشة.

• احرص دامئاً عىل عدم إدخال أي أشياء يف فتحات التهوية أو 	

الفتحات األخرى املوجودة عىل املنتج.

• يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم 	

استخدام مأخذ التوصيل الرئييس أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

• ال يجب تعريض البطاريات (حزمة البطاريات أو البطاريات التي 	
تم تثبيتها) للحرارة املفرطة عىل غرار أشعة الشمس أو النار أو 

ما شابه.
• افصل املنتج عن مأخذ الطاقة قبل العواصف الرعدية. 	

• عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس دوماً وليس الكبل.	

خطر حدوث قرص يف الدائرة الكهربائية أو حريق!

• قبل توصيل املنتح مبأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربايئ 	

يطابق القيمة املطبوعة يف الجهة الخلفية أو السفىل من املنتج. 

ال تقم أبداً بتوصيل املنتج مبأخذ الطاقة كان الجهد الكهربايئ 
مختلفاً.

خطر حدوث إصابة أو تلف بنظام املرسح املنزيل!

• بالنسبة إىل املنتجات القابلة للتثبيت عىل الحائط، استخدم فقط 	

دعامة التثبيت بالحائط املزّودة مع املنتج. ثّبت دعامة التثبيت 

عىل حائط ميكنه تحمل وزن كل من املنتج ودعامة التثبيت 

 Koninklijke Philips Electronics بالحائط. رشكة

 .N.V أية مسئولية يف ما يتعلق بالتثبيت غري الصالح عىل الحائط 
الذي ينتج عنه حادث أو إصابة أو رضر.

• بالنسبة إىل مكربات الصوت املزودة بحامل، استخدم فقط الحامل 	

املزود مع املنتج. ثّبت الحامل مبكربات الصوت بإحكام. ضع 

الحامل عىل سطح مستٍو قادر عىل تحمل وزن مكرب الصوت 

والحامل.

• ال تضع أبداً املنتج أو أي أجسام عىل أسالك الطاقة أو معدات 	
كهربائية أخرى.
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تحذير متعلق بالصحة بشأن العرض الثاليث 
األبعاد

• إذا كنت تعاين أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الرصع أو نوبات 	

من جراء التحسس للضوء، فريجى استشارة طبيب متخصص قبل 

التعرض ملصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور رسيع أو مشاهدة 

عرض ثاليث األبعاد.

• لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح 	

بعدم مشاهدة عرض ثاليث األبعاد لفرتات وقت طويلة. إذا 

شعرت بأي انزعاج، فتوّقف عن مشاهدة العرض الثاليث األبعاد 

وال تقم عىل الفور بأي نشاط يشّكل خطًرا محتمًال (كقيادة 

السيارة) إىل حني زوال هذه األعراض متاًما. إذا استمرت هذه 

األخرية، فال تشاهد أي عرض ثاليث األبعاد مجدًدا قبل استشارة 

طبيب مختص.

• يرتتب عىل الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثاليث 	

األبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكوٍر أعاله. ال 

نحّبذ مشاهدة األطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثاليث 

األبعاد بسبب عدم اكتامل جهازهم البرصي بعد.

العناية باملنتج

• ال ُتدخل أي أشياء أخرى غري األقراص يف حجرة القرص.	
• ال ُتدخل أقراصاً مشّوهة أو مكسورة يف حجرة القرص.	
• أخرج األقراص من حجرتها إذا كنت ستتوقف عن استخدام املنتج 	

لفرتة وقت طويلة.

• لتنظيف املنتج، ال تستخدم سوى قطعة قامش مصنوعة من 	

األلياف الدقيقة.

العناية بالبيئة

 
تم تصميم املنتج وتصنيعه من أجود املواد واملكونات القابلة إلعادة 

التدوير وإعادة االستخدام.

 
عند إرفاق رمز الحاوية املدولبة هذه باملنتج، فهذا يعني أن اإلرشاد 

األورويب EC/2002/96 يشمل هذا املنتج. ُيرجى االطالع عىل نظام 

التجميع املحيل املنفصل لكل من املنتجات اإللكرتونية والكهربائية.

ُيرجى العمل وفق القوانني املحلية وعدم التخلص من املنتجات القدمية 

مع النفايات املنزلية العادية.

فالتخلص من املنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد عىل منع حدوث 

تبعات سلبية محتملة تؤثر يف البيئة وصحة اإلنسان.

  
 ،EC/2006/66 يحتوي منتجك عىل بطاريات يشملها اإلرشاد األورويب

والتي ال ميكن أن يتم التخلص منها مع النفايات املنزلية العادية.

ُيرجى االطالع عىل القوانني املحلية املتعلقة بنظام التجميع املنفصل 

للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة عىل منع 

حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر يف البيئة وصحة اإلنسان.
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جهاز التحكم عن بعد

يتضّمن هذا القسم نظرة عامة عىل جهاز التحكم عن بعد. 

 
a (وضع االستعداد-تشغيل) 

• تشغيل نظام املرسح املنزيل أو التبديل إىل وضع 	

االستعداد.

• عند متكني EasyLink، اضغط باستمرار لثالث ثواٍن 	

عىل األقّل لتحويل جميع األجهزة املتصلة واملتوافقة مع 

HDMI CEC إىل وضع االستعداد.
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نظام المسرح المنزلي  2
تهانينا عىل رشائك املنتج، ومرحًبا بك يف Philips! لالستفادة بالكامل 

من الدعم الذي تقدمه Philips(مثًال إشعار عن ترقية برنامج املنتج)، 

.www.philips.com/welcome قم بتسجيل منتجك عىل موقع

الوحدة الرئيسية

يتضّمن هذا القسم نظرة عامة عىل الوحدة الرئيسية. 

  
a (فتح/إغالق) 

فتح أو إغالق حجرة القرص.

b (  (تشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتاً
بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه.

c (إيقاف التشغيل) 
إيقاف التشغيل.

d SOURCE
تحديد مصدر الصوت أو الفيديو أو الراديو أو وضع 

Bluetooth لنظام املرسح املنزيل.

e (مستوى الصوت) +  -
لتخفيض مستوى الصوت أو زيادته. 

f (وضع االستعداد-تشغيل) 
تشغيل نظام املرسح املنزيل أو التبديل إىل وضع االستعداد.

g  NFC عالمة

اضغط عىل الجهاز املمكن الستخدام NFC عىل العالمة 

.Bluetooth للحصول عىل اتصال

gabcdef

HTB3520_3550_3580_40_UM_AR.indd   4 2014/5/4   12:41:29



5AR

p أزرار أبجدية رقمية

.(SMS باستخدام منط إدخال) إدخال القيم أو األحرف

q SUBTITLE
تحديد لغة الرتجمة للفيديو.

r AUDIO
تحديد لغة صوت أو قناة. 

s 
الوصول إىل خيارات الصوت أو الخروج منها.

t (إيقاف مؤقت) 
إيقاف التشغيل مؤقتاً.

u 
إيقاف التشغيل.

v 
• الوصول إىل خيارات تشغيل أخرى أثناء تشغيل قرص أو 	

.USB جهاز تخزين

• يف وضع الراديو، قم بتعيني محطة راديو.	

w TOP MENU
الوصول إىل قامئة القرص الرئيسية.

x 
.Bluetooth التبديل إىل وضع

املوصالت

يتضّمن هذا القسم نظرة عامة عىل املوصالت املتوفرة عىل نظام املرسح 

املنزيل.

املوصالت األمامية

 
a AUDIO IN

إدخال الصوت من جهاز صوت خارجي (مأخذ 3,5 مم).

b (USB) 
• إدخال الصوت أو الفيديو أو الصورة من جهاز تخزين 	

.USB
• قم بتوصيل جهاز تخزين USB كبري السعة الستئجار 	

.BD-Live فيديو عرب اإلنرتنت أو للوصول إىل

ab

b SOURCE
HDMI ARC/AUX/OPTICAL//تحديد مصدر: راديو

COAXIAL/AUDIO IN لنظام املرسح املنزيل.

c (الصفحة الرئيسية) 
الوصول إىل القامئة الرئيسية.

d SMART TV
الوصول إىل خدمة التلفزيون الذيك عرب اإلنرتنت.

e DISC MENU
• التحويل إىل مصدر القرص.	

• الوصول إىل قامئة القرص أو القامئة املنبثقة أو الخروج 	

منها عند تشغيل القرص.

f أزرار التنقل

• التنّقل عرب القوائم.	

• يف وضع الراديو، اضغط نحو اليمني أو اليسار لبدء البحث 	
التلقايئ.

• يف وضع الراديو، اضغط نحو األعىل أو األسفل لضبط 	
ترّدد الراديو.

g OK
تأكيد اإلدخال أو التحديد.

h 
• العودة إىل شاشة قامئة سابقة.	

• يف وضع الراديو، اضغط باستمرار ملحو محطات الراديو 	
الحالية املعينة مسبقاً.

i أزرار اللون

.Blu-ray تحديد املهام أو الخيارات ألقراص

j (فتح/إغالق) 
فتح أو إغالق حجرة القرص.

k (تشغيل) 
بدء التشغيل أو استئنافه.

l (السابق/التايل)  /  
• التخطي إىل املسار أو الفصل أو امللف السابق أو التايل.	

• يف وضع الراديو، اخرت محطة راديو معّينة مسبقاً.	

m (رجوع إىل الخلف برسعة / تقدم برسعة)  / 
البحث إىل الخلف أو إىل األمام. اضغط بشكل متكرر لتغيري 

رسعة البحث.

n (كتم الصوت) 
كتم الصوت أو استعادته.

o (مستوى الصوت) -/+
رفع مستوى الصوت أو خفضه.
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التوصيل واإلعداد  3
يساعدك هذا القسم عىل توصيل نظام املرسح املنزيل بالتلفزيون وأجهزة 

أخرى، ثم إعداده. 

للحصول عىل معلومات عن التوصيالت األساسية لنظام املرسح املنزيل 

وامللحقات، ميكنك مراجعة دليل البدء الرسيع. 

مالحظة

ميكنك الرجوع إلى لوحة نوع املنتج في جهة املنتج اخللفية أو  	
السفلى للحصول على معلومات حول تعريف املنتج ومعدالت وحدات 

التزويد بالطاقة.
قبل إجراء التوصيالت أو إدخال أي تغيير عليها، تأكد من فصل كل  	

األجهزة عن مأخذ الطاقة.

توصيل مكربات الصوت

تكون كبالت مكربات الصوت مرمّزة باأللوان لتسهيل توصيلها. لتوصيل 

مكرب صوت بنظام املرسح املنزيل، عليك مطابقة اللون عىل كبل مكرب 

الصوت باللون عىل املوصل.

 
يلعب موضع مكربات الصوت دوراً حيوياً يف إعداد تأثري الصوت 

املحيطي. للحصول عىل التأثري األفضل، وجه كل مكربات الصوت نحو 

موضع الجلوس وضعهام بالقرب من مستوى األذن (عند الجلوس). 

 
* قد تختلف أشكال مكربات الصوت الفعلية عن الرسم أعاله.

REAR
RIGHT

FRONT
LEFT

FRONT
CENTER

FRONT
RIGHT

REAR
LEFT

SUB
WOOFER

املوصالت الخلفية

  
a ~AC MAINS

قم بتوصيل املنتج بوحدة التزويد بالطاقة. 

b SPEAKERS
التوصيل مبكربات الصوت ومضخم الصوت املزودة مع املنتج.

c WIRELESS REAR AUDIO
 Philips :السلكية (الطراز Philips قم بالتوصيل إىل وحدة

RWSS5512، ُيباع منفصًال).

d محوري داخيل

التوصيل بإخراج صوت محوري عىل التلفزيون أو جهاز رقمي. 

e DIGITAL IN-OPTICAL
التوصيل بإخراج صوت برصي عىل التلفزيون أو جهاز رقمي. 

f LAN
التوصيل بإدخال شبكة LAN عىل موّجه أو مودم واسع 

النطاق.

g FM ANTENNA
قم بالتوصيل بهوايئ FM املتوفر.

h HDMI OUT (ARC)
التوصيل بإدخال HDMI عىل التلفزيون. 

i AUDIO IN-AUX
التوصيل بإخراج صوت متاثيل عىل التلفزيون أو جهاز متاثيل.

33 3 3

dec fga b

ih
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وّصل مكربات الصوت الخلفية بجهاز اإلرسال الالسليك. 2

وّصل جهاز اإلرسال الالسليك بوحدة التزويد بالطاقة. 3

  
التوصيل بالتلفزيون

قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بالتلفزيون ملشاهدة أفالم الفيديو. 

ميكنك سامع صوت التلفزيون عرب مكربات نظام املرسح املنزيل. 

استخدم التوصيلة األفضل جودة عىل وحدة نظام املرسح املنزيل 

والتلفزيون.

HDMI (ARC)  الخيار 1: التوصيل بالتلفزيون عرب

الفيديو األفضل جودة

يدعم نظام املرسح املنزيل الذي تستخدمه إصدار HDMI مع قناة 

إرجاع الصوت (ARC). إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه متوافقاً مع 

HDMI ARC، ميكنك سامع صوت التلفزيون عرب نظام املرسح املنزيل 
باستخدام كبل HDMI فردي.

 
باستخدام كبل HDMI عايل الرسعة، قم بتوصيل موصل  1

HDMI OUT (ARC) عىل نظام املرسح املنزيل مبوصل 
HDMI ARC عىل التلفزيون. 

• قد يحمل موصل HDMI ARC عىل التلفزيون تسمية 	

مختلفة. للحصول عىل التفاصيل، ميكنك مراجعة دليل 

مستخدم التلفزيون.

TV

مالحظة

هناك عدة عوامل تؤثر يف الصوت املحيطي منها شكل الغرفة وحجمها ونوع الجدار  	

والسقف والنوافذ واألسطح العاكسة والصوت يف مكربات الصوت. اخترب مواضع 

مختلفة ملكربات الصوت للعثور عىل الوضع األمثل بالنسبة إليك.

اتبع هذه اإلرشادات العامة املتعلقة مبوضع مكربات الصوت.

موضع الجلوس: 1

إنه مركز منطقة االستامع.

FRONT CENTER مكرب الصوت (األوسط األمامي): 2
ضع مكرب الصوت األوسط مبارشًة أمام موضع الجلوس، إما فوق 

التلفزيون أو تحته.

FRONT LEFT مكربا الصوت (األمامي األيرس)  3
وFRONT RIGHT(األمامي األمين):

ضع مكربي الصوت األيرس واألمين يف املقدمة عىل مسافة 

متساوية من مكرب الصوت األوسط. تأكد من وضع مكربات 

الصوت األيرس واألمين واألوسط، عىل املسافة نفسها من موضع 

جلوسك. 

4  REARمكربا الصوت (الخلفي األيرس) و REAR LEFT
RIGHT(الخلفي األمين): 

ضع مكربي الصوت املحيطي الخلفيني يف الجانبني األمين واأليرس 

من موضع الجلوس، بشكٍل محاٍذ له أو خلفه بشكل بسيط. 

SUBWOOFER (مضخم الصوت): 5
ضع مضخم الصوت عىل مسافة مرت واحد عىل األقل من الجهة 

اليرسى أو اليمنى للتلفزيون. واترك مسافة 10 سنتيمرتات 

تقريباً بينه وبني الجدار.

تحويل مكربات الصوت الخلفية إىل السلكية

وّصل مكربات الصوت الخلفية بنظام املرسح املنزيل السلكياً باستخدام 

ملحق وحدة السلكية. للحصول عىل التفاصيل، راجع دليل مستخدم 

الوحدة الالسلكية.

ما تحتاج إليه
• 	 Philips :الطراز) .Philips وحدة السلكية من

RWSS5512، يباع بشكل منفصل) 

1  WIRELESS REAR وصّل جهاز اإلرسال الالسليك مبوصّل

AUDIO عىل نظام املرسح املنزيل.
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مالحظة

	  HDMI/DVI عىل التلفزيون، فيمكنك استخدام محول DVI إذا توفر موصل

لالتصال بالتلفزيون. ومع ذلك، فقد تكون بعض امليزات غري متوفرة.

توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة أخرى

شّغل الصوت من التلفزيون أو أجهزة أخرى عرب مكربات صوت نظام 

املرسح املنزيل.

استخدم التوصيلة األفضل جودة املتوفرة عىل التلفزيون واملرسح املنزيل 

واألجهزة األخرى. 

مالحظة

عندما يتم توصيل التلفزيون واملرسح املنزيل عرب توصيلة HDMI ARC، ال  	

 HDMI حاجة إىل توصيلة صوت (7 الصفحة 'الخيار 1: التوصيل بالتلفزيون عرب

 (ARC)' راجع).

الخيار 1: توصيل الصوت عرب كبل برصي رقمي

الصوت األفضل جودة 

  
1 DIGITAL IN- باستخدام كبل برصي، قم بتوصيل موصل

 OPTICAL عىل نظام املرسح املنزيل مبوصل OPTICAL
OUT عىل التلفزيون أو جهاز آخر. 

• قد يحمل املوصل البرصي الرقمي التسمية SPDIF أو 	

 .SPDIF OUT

TV

عىل التلفزيون، شّغل عمليات HDMI-CEC. للحصول عىل  2

التفاصيل، ميكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.

• إن HDMI-CEC هي ميزة متّكن التحّكم باألجهزة 	

املتوافقة مع CEC واملتصلة عرب HDMI وذلك 

بواسطة جهاز تحكم عن بعد واحد، مثل التحكم مبستوى 

الصوت عىل التلفزيون ونظام املرسح املنزيل معًا. (9 

 '(HDMI-CEC تحكم) EasyLink الصفحة 'إعداد

راجع)

إذا مل تتمّكن من سامع صوت التلفزيون عرب نظام املرسح املنزيل،  3

ميكنك إعداد الصوت يدوياً. (10 الصفحة 'إعداد الصوت' 

راجع)

الخيار 2: التوصيل بالتلفزيون عرب  HDMI القيايس

الفيديو األفضل جودة

 ،HDMI ARC إذا مل يكن التلفزيون الذي تستخدمه متوافقاً مع

فوّصل نظام املرسح املنزيل بالتلفزيون عرب توصيلة HDMI قياسية.

  
باستخدام كبل HDMI عايل الرسعة، قم بتوصيل موصل  1

HDMI OUT (ARC) عىل نظام املرسح املنزيل مبوصل 
HDMI IN عىل التلفزيون. 

قم بتوصيل كبل صويت لسامع صوت التلفزيون عرب نظام املرسح  2

املنزيل (8 الصفحة 'توصيل الصوت من التلفزيون وأجهزة 

أخرى' راجع).

عىل التلفزيون، شّغل عمليات HDMI-CEC. للحصول عىل  3

التفاصيل، ميكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.

• إن HDMI-CEC هي ميزة متّكن التحّكم باألجهزة 	

املتوافقة مع CEC واملتصلة عرب HDMI وذلك 

بواسطة جهاز تحكم عن بعد واحد، مثل التحكم مبستوى 

الصوت عىل التلفزيون ونظام املرسح املنزيل معًا. (9 

 '(HDMI-CEC تحكم) EasyLink الصفحة 'إعداد

راجع)

إذا مل تتمّكن من سامع صوت التلفزيون عرب نظام املرسح املنزيل،  4

ميكنك إعداد الصوت يدوياً. (10 الصفحة 'إعداد الصوت' 

راجع)

TV
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3 .[Audio] > [Speaker setup] حدد

أدخل املسافة الخاصة بكل مكرب صوت، ثم استمع إىل النغامت  4

التجريبية وغرّي مستوى الصوت. اخترب مواضع مكربات الصوت 

للعثور عىل اإلعداد املثايل.

HDMI- تحكم) EasyLink إعداد
(CEC

يدعم نظام املرسح املنزيل هذا Philips EasyLink، الذي يستخدم 

بروتوكول HDMI-CEC (التحكم بإلكرتونيات املستهلك). ميكن 

التحّكم باألجهزة املتوافقة مع EasyLink والتي تم توصيلها عرب 

HDMI عرب جهاز تحكم عن بعد واحد. 

مالحظة

ُيعرف بروتوكول HDMI-CEC بالعديد من األسامء، وذلك تبعاً للرشكة  	

املصّنعة. للحصول عىل معلومات حول جهازك، ميكنك مراجعة دليل مستخدم 

الجهاز.

ال تضمن Philips إمكانية التشغيل التفاعيل بنسبة مئة يف املئة مع جميع أجهزة  	
.HDMI-CEC

قبل البدء

• 	HDMI- قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بجهاز متوافق مع

.HDMI عرب توصيلة CEC
• استعن بدليل البدء الرسيع إلجراء التوصيالت الرضورية، ثم حّول 	

التلفزيون إىل املصدر الصحيح لنظام املرسح املنزيل.

EasyLink متكني

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 . [EasyLink] > [EasyLink] > [On] حدد

عىل التلفزيون واألجهزة األخرى املوصولة، شّغل تحكم  4

HDMI-CEC. للحصول عىل التفاصيل، ميكنك مراجعة دليل 
مستخدم التلفزيون أو األجهزة األخرى. 

• 	 'Amplifier' عىل التلفزيون، عنّي إخراج الصوت إىل

(املكّرب) (بدالً من مكربات صوت التلفزيون). للحصول 
عىل التفاصيل، ميكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون.

EasyLink عنارص تحكم

باستخدام EasyLink، ميكنك التحكم يف املرسح املنزيل والتلفزيون 

واألجهزة األخرى املوصولة املتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام 

جهاز تحكم عن بعد واحد.

الخيار 2: توصيل الصوت عرب كبل محوري رقمي

صوت عايل الجودة 

 
باستخدام كبل محوري، قم بتوصيل املوصل  1

محوري داخيل عىل نظام املرسح املنزيل باملوصل 

COAXIAL/DIGITAL OUT عىل التلفزيون أو 
جهاز آخر. 

• 	 DIGITAL قد يحمل املوصل املحوري الرقمي التسمية

 .AUDIO OUT

الخيار 3: توصيل الصوت عرب كبالت الصوت التامثلية

جودة الصوت األساسية

1 AUDIO IN- باستخدام كبل تناظري، قم بتوصيل موصالت

 AUDIO OUT عىل نظام املرسح املنزيل مبوصالت AUX
عىل التلفزيون أو جهاز آخر.

 
إعداد مكربات الصوت

ميكنك إعداد مكربات الصوت يدوياً الختبار سامع الصوت املحيطي 

املخصص.

قبل البدء

استعن بدليل البدء الرسيع إلجراء التوصيالت الرضورية، ثم حّول 

التلفزيون إىل املصدر الصحيح لنظام املرسح املنزيل. 

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

VCR
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توصيل الشبكة املنزلية وإعدادها

قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل مبوّجه الشبكة إلعداد الشبكة، واستمتع 

بالتايل:

• تشغيل محتوى وسائط متعددة (18 الصفحة 'استعراض 	

الكمبيوتر الشخيص عرب DLNA' راجع)

• Smart TV (17 الصفحة 'استعراض Smart TV' راجع)	
• تطبيقات BD Live (12 الصفحة 'محتوى BD-Live عىل 	

قرص Blu-ray' راجع)

• تحديث الربنامج (23 الصفحة 'تحديث الربنامج عرب إنرتنت' 	

راجع)

تنبيه

اطلع عىل موّجه الشبكة وبرنامج خادم الوسائط ومبادئ االتصال بالشبكة.  	

اقرأ الوثائق املرفقة مع مكونات الشبكة، إذا اقتىض األمر ذلك. ال تتحّمل رشكة 
Philips مسؤولية البيانات التي تتعرض للفقدان أو الرضر أو التلف.

قبل البدء

• بالنسبة إىل التلفزيون الذيك وتحديثات الربنامج، تأكد من أن 	

موّجه شبكة ميلك إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت مع اتصال عايل 

الرسعة، ومن أنه غري مقّيد بجدران حامية أو أنظمة أمان أخرى.

• استعن بدليل البدء الرسيع إلجراء التوصيالت الرضورية، ثم حّول 	

التلفزيون إىل املصدر الصحيح لنظام املرسح املنزيل.

إعداد الشبكة السلكية

ما تحتاج إليه
• 	.(RJ45 كبل مستقيم) كبل شبكة

• 	.(DHCP مع متكني) موّجه شبكة

 

  
باستخدام كبل الشبكة، قم بتوصيل موصل LAN عىل نظام  1

املرسح املنزيل مبوّجه الشبكة.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 2

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

LAN

www

• [One Touch Play] (تشغيل بكبسة زر واحدة): عند 	
وجود قرص فيديو يف حجرة القرص، اضغط عىل  (تشغيل) 

لتشغيل التلفزيون من وضع االستعداد ثم شّغل القرص.

• [One Touch Standby] (التبديل إىل وضع االستعداد 	
بكبسة زر واحدة): إذا تم متكني التبديل إىل وضع االستعداد 

بكبسة زر واحدة، ميكن لنظام املرسح املنزيل التبديل إىل وضع 

االستعداد باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أو 

 .HDMI-CEC أجهزة أخرى متوافقة مع

• [التحكم يف صوت النظام] (التحكم يف صوت النظام):إذا تم 	
متكني التحكم يف صوت النظام، يتم إخراج صوت الجهاز املوصول 

عرب مكربات صوت نظام املرسح املنزيل بشكل تلقايئ عند تشغيل 

الجهاز.

• [تخطيط إدخال الصوت] (تخطيط إدخال الصوت):إذا مل يعمل 	
التحكم يف صوت النظام، عنّي الجهاز املوصول مبوصل إدخال 

الصوت الصحيح عىل نظام املرسح املنزيل (10 الصفحة 'إعداد 

الصوت' راجع).

مالحظة

لتغيري إعدادات التحكم يف صوت EasyLink، اضغط  	

.[Setup] > [EasyLink] عىل  (الصفحة الرئيسية)، وحدد

إعداد الصوت

يف حال مل تستطع سامع إخراج الصوت من الجهاز املتصل من خالل 
مكربات نظام املرسح املنزيل، فافعل التايل:

• تأكد من متكني EasyLink عىل كافة األجهزة، (9 الصفحة 	

'إعداد EasyLink (تحكم HDMI-CEC)' راجع) و
• 	 "Amplifier" عىل التلفزيون، قم بتعيني إخراج الصوت إىل

(املكّرب) (بدالً من مكربات صوت التلفزيون). للحصول عىل 
التفاصيل، ميكنك مراجعة دليل مستخدم التلفزيون، و 

• 	 .EasyLink إعداد التحكم بصوت

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .[On] < [التحكم يف صوت النظام] < [EasyLink] حدد

• لتشغيل الصوت من مكربات صوت التلفزيون، حدد 	

[Off]، وتجاوز الخطوات التالية.
حدد [EasyLink] > [تخطيط إدخال الصوت]. 4

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة لتعيني الجهاز املوصول  5

بإدخاالت الصوت عىل نظام املرسح املنزيل.

• عند توصيل املرسح املنزيل بالتلفزيون عرب توصيلة 	

HDMI ARC، تأكد من تعيني صوت التلفزيون إىل 
إدخال ARC عىل املرسح املنزيل.
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استخدام نظام المسرح   4
المنزلي

يساعدك هذا القسم عىل استخدام املرسح املنزيل لتشغيل الوسائط من 

مجموعة واسعة من املصادر.

قبل البدء

• استعن بدليل البدء الرسيع ودليل املستخدم إلجراء التوصيالت 	

الرضورية.

• أكمل اإلعداد للمرة األوىل. يظهر اإلعداد للمرة األوىل عند 	

تشغيل نظام املرسح املنزيل للمرة األوىل أو إذا مل تكمل اإلعداد.

• حّول التلفزيون إىل املصدر الصحيح للمرسح املنزيل (عىل سبيل 	

.(AV IN ، HDMI ،املثال

الوصول إىل القامئة الرئيسية

متنح القامئة الرئيسية وصوالً سهًال إىل االجهزة املتصلة واإلعداد ومزايا 

مفيدة أخرى يف نظام املرسح املنزيل.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

تظهر القامئة الرئيسية. ↵

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد التايل: 2

• [Play disc]: ابدأ بتشغيل القرص.	
• [Browse USB]: الوصول إىل مستعرض محتوى 	

.USB
• [Smart TV]: الوصول إىل جهاز التلفزيون الذيك.	
• [Browse PC]: الوصول إىل مستعرض محتوى 	

الكمبيوتر.

• [Setup]: الوصول إىل القامئات لتغيري الفيديو والصوت 	
واإلعدادات األخرى.

اضغط عىل  (الصفحة الرئيسية) للخروج. 3

األقراص

ميكن للمرسح املنزيل تشغيل أقراص DVD وVCD وأقراص 

مضغوطة وأقراص Blu-ray. كام ميكنه تشغيل أقراص أنشأتها بنفسك، 

كأقراص CD-R للصور واملوسيقى.

أدخل قرًصا يف نظام املرسح املنزيل. 1

2  DISC إذا مل يتم تشغيل القرص تلقائيًا، اضغط عىل

MENU لتحديد مصدر القرص أو حدد [Play disc] من 
القامئة الرئيسية.

4  < [Network] > [Network installation] حدد

.[(Ethernet) سلكية]
اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلكامل عملية اإلعداد. 5

• إذا فشل االتصال، حدد [إعادة املحاولة]، ثم اضغط 	

.OK عىل

حدد [Finish] ثم اضغط OK للخروج. 6

• لعرض إعدادات الشبكة، حدد 	

 [Setup] > [Network] >
.[View network settings]

تخصيص اسم الشبكة

ليك تتمّكن من تحديد نظام املرسح املنزيل عىل الشبكة املنزلية بسهولة، 

ما عليك سوى تسميته.
اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .[Network] > [Name your Product:] حدد

اضغط عىل أزرار أبجدية رقمية إلدخال االسم. 4

حدد [تم] ثم اضغط OK للخروج. 5
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ما تحتاج إليه
• تلفزيون ثاليث األبعاد	

• زوج من النظارات الثالثية األبعاد متوافقة مع التلفزيون الثاليث 	

األبعاد

• قرص فيديو Blu-ray ثاليث األبعاد	

• كبل HDMI عايل الرسعة  	

باستخدام HDMI عايل الرسعة، قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل  1

بتلفزيون متوافق مع العرض الثاليث األبعاد.

تأكد من متكني إعداد الفيديو الثاليث األبعاد. اضغط عىل   2

 [Setup] > [Video] > (الصفحة الرئيسية)، وحدد
.[Watch 3D video] > [Auto]

• لتشغيل األقراص الثالثية األبعاد يف الوضع الثنايئ األبعاد، 	

.[Off] حدد

شّغل قرص Blu-ray ثاليث األبعاد وضع النظارات ثالثية األبعاد. 3

• أثناء البحث يف الفيديو ويف بعض أوضاع التشغيل، يظهر 	
الفيديو يف العرض الثنايئ األبعاد. يعود الفيديو إىل العرض 

الثاليث األبعاد عند استئناف التشغيل.

مالحظة

لتجنّب االرتجاج، غريّ سطوع الشاشة. 	

Blu-ray عىل قرص Bonus View ميزة

عىل أقراص Blu-ray التي تدعم ميزة Bonus View، ميكنك 

االستمتاع مبحتوى إضايف، كالتعليقات مثًال يف نافذة شاشة صغرية. ُتعرف 

ميزة Bonus View أيضاً مبيزة العرض "صورة داخل صورة".

1 .Blu-ray يف قامئة قرص Bonus View مّكن ميزة

2 . أثناء تشغيل الفيلم، اضغط عىل 
تظهر قامئة الخيارات. ↵

3 .[PIP selection] > [PIP] حدد

• تظهر قامئة PIP   [1] أو [2]، وهذا يتوقف عىل الفيديو.	

• 	.[Off] حدد ،Bonus View لتعطيل

حدد [2nd audio language] أو  4

.[2nd subtitle language]
5 .OK حدد اللغة، ثم اضغط عىل

Blu-ray عىل قرص BD-Live محتوى

ميكنك الوصول إىل ميزات إضافية عىل أقراص Blu-ray التي يتوفر فيها 

محتوى BD-Live. من هذه امليزات، التحدث عرب إنرتنت مع املخرج 

وإعالنات عن أحدث األفالم واأللعاب والخلفيات ونغامت الرنني.

قد تختلف خدمات ميزة BD-Live ومحتواها من قرص إىل آخر.

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحكم يف التشغيل. 3

• من الطبيعي أن تسمع بعض الضجيج عند تشغيل قرص 	

Blu-ray. وهذا ال يعني أن نظام املرسح املنزيل يشكو 
من عيب ما.

أزرار التشغيل

اإلجراءالزر

التنّقل عرب القوائم.أزرار التنقل

لألعىل/لألسفل: تدوير الصورة باتجاه حركة 

عقارب الساعة أو بعكسه.

لليسار/لليمني: التخطي إىل الصورة السابقة أو 

التالية.

OK.تأكيد اإلدخال أو التحديد

بدء التشغيل أو استئنافه. (تشغيل)

إيقاف التشغيل مؤقتاً.

إيقاف التشغيل.

التخطي إىل املسار أو الفصل أو امللف السابق  / 

أو التايل.

البحث الرسيع إىل الخلف أو إىل األمام. / 

ابحث ببطء إىل األمام.

AUDIO.تحديد لغة صوت أو قناة

SUBTITLE.تحديد لغة الرتجمة للفيديو

 DISC
MENU

الوصول إىل قامئة القرص أو الخروج منها.

الوصول إىل خيارات متقدمة عند تشغيل ملفات 

الصوت أو الفيديو أو الوسائط. (15 الصفحة 

'خيارات الصوت والفيديو والصورة' راجع)

مزامنة الفيديو والصوت

إذا مل تتم مزامنة الصوت والفيديو، فعليك تأخري الصوت بحيث يتطابق 

مع الفيديو.

1 . اضغط عىل 

2  Audio] اضغط عىل أزرار التنقل (لليسار/لليمني) لتحديد

.OK ثم اضغط عىل ،[sync
اضغط عىل أزرار التنقل (لألعىل/لألسفل) ملزامنة الصوت مع  3

الفيديو.

اضغط عىل OK للتأكيد. 4

تشغيل قرص Blu-ray ثاليث األبعاد

ميكن للمرسح املنزيل تشغيل قرص فيديو Blu-ray ثاليث األبعاد. اقرأ 

التحذير املتعلق بالصحة بشأن العرض الثاليث األبعاد قبل تشغيل قرص 

ثاليث األبعاد.
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انتظر ريثام تسمع اإلشارة الصوتية من نظام املرسح املنزيل.  3

↵  BT يتم عرض ،Bluetooth عندما ينجح اتصال

READY عىل لوحة العرض ملدة ثانيتني، ثم يتم عرض 
BT مجدًدا.

إذا فشل االتصال، لن تسمع اإلشارة الصوتية من نظام  ↵

املرسح املنزيل، ويبقى BT معروًضا عىل لوحة العرض.

قم بتحديد ملفات الصوت أو املوسيقى وتشغيلها عىل جهاز  4

.Bluetooth
• إذا تلقيت مكاملة واردة أثناء التشغيل، سيتم إيقاف 	

تشغيل املوسيقى مؤقتاً.

• إذا تم قطع دفق املوسيقى، ضع الجهاز املزّود بتقنية 	

Bluetooth عىل مقربة من نظام املرسح املنزيل.
للخروج من Bluetooth، حدد مصدًرا آخر. 5

• 	 ،Bluetooth عندما تقوم بالتبديل مجدًدا إىل وضع

يبقى اتصال Bluetooth نشًطا.

مالحظة

قد يتم قطع دفق املوسيقى بسبب حواجز بني الجهاز واملرسح املنزيل، مثل حائط  	

أو غالف معدين يغطي الجهاز أو تواجد أجهزة أخرى قريبة يتم تشغيلها عىل 

الرتدد نفسه.

إذا أردت توصيل نظام املرسح املنزيل بجهاز مزّود بتقنية Bluetooth آخر،  	

اضغط باستمرار عىل  عىل جهاز التحكم عن ُبعد لقطع اتصال الجهاز املزّود 

بتقنية Bluetooth املتصل حالًيا.

ال تضمن Philips إمكانية التوافق بنسبة %100 مع جميع أجهزة  	
.Bluetooth

اتصال Bluetooth عرب NFC (االتصال 
بالحقل القريب)

NFC (االتصال بالحقل القريب) هي تقنية متّكن االتصال الالسليك 
قصري النطاق بني أجهزة ممكنة لالتصال بالحقل القريب، مثل الهواتف 

املحمولة.

ما تحتاج إيله
• 	.NFC مع وظيفة Bluetooth جهاز ممكن الستخدام

• لإلقران، اضغط عىل الجهاز املزّود بوظيفة NFC عىل عالمة 	

NFC لنظام املرسح املنزيل.

قم بتمكني وظيفة NFC عىل الجهاز املمكن الستخدام  1

Bluetooth (راجع دليل املستخدم الخاص بالجهاز للحصول 
عىل التفاصيل).

ما تحتاج إليه
• 	BD-Live يتوفر فيه محتوى Blu-ray قرص

• جهاز تخزين USB، بذاكرة سعتها 1 غيغابايت عىل األقل 	

قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بالشبكة املنزلية بواسطة اتصال  1

إنرتنت (10 الصفحة 'توصيل الشبكة املنزلية وإعدادها' راجع).

قم بتوصيل جهاز تخزين USB باملوصل  (USB) يف  2

 .BD-Live الجهة األمامية من نظام املرسح املنزيل لتنزيل

3  [Setup] > اضغط عىل  (الصفحة الرئيسية) وحدد

.[Advanced] > [BD-Live security] > [Off]
• 	.[On] حدد ،BD-Live لتعطيل

4 .OK يف قامئة القرص، ثم اضغط عىل BD-Live حدد رمز

يبدأ تحميل محتوى BD-Live. يتوقف وقت التحميل  ↵

عىل القرص واالتصال بإنرتنت.

اضغط عىل أزرار التنقل للتنقل يف محتوى BD-Live، ثم  5

اضغط عىل OK لتحديد خيار.

مالحظة

ملسح الذاكرة عىل جهاز التخزين، اضغط عىل  (الصفحة الرئيسية)، وحدد  	

.[Setup] > [Advanced] > [Clear memory]

Bluetooth تشغيل الصوت بواسطة ميزة

عرب Bluetooth، قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل باستخدام جهاز 

 iPod أو iPhone أو iPad مثل) Bluetooth مزّود بتقنية

touch أو هاتف Android أو كمبيوتر محمول)، ليك تتمكن من 
االستامع إىل ملفات الصوت املخّزنة عىل الجهاز عرب مكربات صوت نظام 

املرسح املنزيل.

ما تحتاج إيله
• 	 Bluetooth يدعم ملف تعريف Bluetooth جهاز

.Bluetooth من EDR + 2.1 ومع إصدار A2DP 
• يبلغ نطاق التشغيل بني نظام املرسح املنزيل والجهاز املزّود بتقنية 	

Bluetooth  حواىل 10 أمتاٍر (30 قدًما).

1 .Bluetooth اضغط عىل  لتحديد وضع

يتم عرض BT عىل لوحة العرض. ↵

عىل الجهاز املزّود بتقنية Bluetooth، اعمل عىل تشغيل  2

وظيفة Bluetooth وابحث عن اسم نظام املرسح املنزيل 

وحدده لبدء االتصال (راجع دليل املستخدم التابع للجهاز املزّود 

.(Bluetooth ملعرفة كيفية متكني Bluetooth بتقنية

• أدخل "0000" إذا متت مطالبتك بإدخال كلمة مرور.	
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أثناء تشغيل الفيديو، اضغط عىل SUBTITLE لتحديد لغة. 1
بالنسبة إىل فيديو DivX، إذا مل تظهر الرتجمة بطريقة صحيحة،  2

ميكنك متابعة تنفيذ الخطوات التالية لتغيري مجموعة األحرف.

3 . اضغط عىل 

تظهر قامئة الخيارات. ↵

حدد [Character set]، ثم حدد مجموعة أحرف تدعم  4

الرتجمة.

أوروبا والهند وبلدان أمريكا الالتينية وروسيا

اللغةمجموعة األحرف

[Standard] اإلنجليزية واأللبانية والدامنركية والهولندية

والفنلندية والفرنسية والغالية واألملانية 

واإليطالية والكردية (الالتينية) والرنويجية 

والربتغالية واإلسبانية والسويدية والرتكية

 [Central
Europe]

األلبانية والكرواتية والتشيكية والهولندية 

واإلنجليزية واألملانية واملجرية واأليرلندية 

والبولندية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية 

والرصبية

[Cyrillic] البلغارية والبالروسية واإلنجليزية واملقدونية

واملولدافية والروسية والرصبية واألوكرانية

[Greek]اليونانية

اإلستونية والالتفية والليتوانية]البلطيقية[

[Chinese]الصينية املبّسطة

[Chinese-
Traditional]

الصينية التقليدية

[Korean]اإلنجليزية والكورية

DivX لـ VOD رمز التسجيل

قبل رشاء مقاطع فيديو DivX وتشغيلها عىل نظام املرسح املنزيل، 

سّجل املرسح املنزيل يف املوقع www.divx.com باستخدام رمز 

 .DivX لـ VOD
اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .[Advanced] > [DivX® VOD Code] حدد

يظهر رمز التسجيل VOD لـ DivX لنظام املرسح  ↵

املنزيل لديك.

2  NFC عىل عالمة NFC اضغط عىل الجهاز املزوّد بوظيفة

لنظام املرسح املنزيل إىل أن تسمع إشارة صوتية من مكربات 

الصوت لنظام املرسح املنزيل.

↵  BT يتم عرض ،Bluetooth عندما ينجح اتصال

READYعىل لوحة العرض ملدة ثانيتني، ثم عرض 
BT مجدًدا.

إذا فشل االتصال، لن تسمع اإلشارة الصوتية من نظام  ↵

املرسح املنزيل، ويبقى BT معروًضا عىل لوحة العرض.

حدد ملفات الصوت أو املوسيقى وقم بتشغيلها عىل الجهاز  3

.NFC املزّود بوظيفة

• لقطع االتصال، اضغط من جديد عىل الجهاز املزّود 	

بوظيفة NFC عىل عالمة NFC لنظام املرسح املنزيل.

ملفات البيانات

ميكن لنظام املرسح املنزيل تشغيل الصور وملفات الفيديو والصوت 

املوجودة يف قرص أو جهاز تخزين USB. قبل تشغيل أحد امللفات، 

تأكد من أن نظام املرسح املنزيل يدعم تنسيقه (24 الصفحة 'تنسيقات 

امللفات' راجع).

1 .USB شّغل امللفات من قرص أو جهاز تخزين

2 . إليقاف التشغيل، اضغط عىل 

• الستئناف تشغيل الفيديو من املوقع حيث توقفت، اضغط 	

عىل  (تشغيل).

• 	.OK لتشغيل الفيديو من البداية، اضغط عىل

مالحظة

لتشغيل ملفات DivX املحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، وّصل نظام  	

.HDMI املرسح املنزيل بالتلفزيون عرب كبل

الرتجامت

إذا كانت ترجامت الفيديو متوفرة بلغات متعددة، فحدد لغة الرتجمة.

مالحظة

تأكد من تطابق اسمي ملف الرتجمة وملف الفيديو بشكل تام. عىل سبيل املثال،  	

إذا كان اسم ملف الفيديو هو "movie.avi"، فقم بتسمية ملف الرتجمة باالسم 

."movie.sub" أو "movie.srt"
	  .ssaو .txtو .subو .srt :يدعم نظام املرسح املنزيل تنسيقات امللفات التالية

وass. وsmi. و.sami. إذا مل تظهر الرتجمة بطريقة صحيحة، فعليك تغيري 

مجموعة األحرف.
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1 . اضغط عىل 

تظهر قامئة خيارات الفيديو. ↵

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 2

• [Info]: عرض معلومات حول ما يتم تشغيله.	
• [Audio language]: تحديد لغة الصوت للفيديو.	
• [Subtitle language]: تحديد لغة الرتجمة للفيديو.	
• [Subtitle shift]: تغيري موضع الرتجمة عىل الشاشة.	
• [Character set]: تحديد مجموعة أحرف تدعم 	

.DivX ترجمة

• [Time search]: التخطي إىل قسم معني من 	
الفيديو عرب إدخال وقت املشهد.

• [2nd audio language]: تحديد لغة الصوت 	
.Blu-ray الثانية لفيديو

• [2nd subtitle language]: تحديد لغة الرتجمة 	
.Blu-ray الثانية لفيديو

• [Titles]: تحديد عنوان معني.	
• [Chapters]: تحديد فصل معني.	
• [Angle list]: تحديد زاوية كامريا مختلفة.	
• [Menus]: عرض قامئة القرص.	
• [PIP selection]: عرض نافذة "صورة داخل صورة" 	

 Bonus يدعم ميزة Blu-ray عند تشغيل قرص

.View
• [Zoom]: التكبري إىل مشهد فيديو أو صورة. اضغط 	

عىل أزرار التنقل (لليسار/لليمني) الختيار عامل تكبري/

تصغري.

• [Repeat]: تكرار فصل أو عنوان.	
• [Repeat A-B]: ضع عالمتني ضمن فصل أو مسار 	

لتكرار التشغيل، أو إيقاف تشغيل وضع التكرار.

• [Picture settings]: تحديد إعداد ألوان معّرف 	
مسبقاً.

خيارات الصورة

أثناء مشاهدة صورة، ميكنك تكبريها وتدويرها وإضافة صورة متحركة 
إىل عرض الرشائح وتغيري إعداداتها.

1 . اضغط عىل 

تظهر قامئة خيارات الصورة. ↵

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد اإلعدادات التالية  2

وتغيريها:

• [Info]: عرض معلومات الصورة.	
• [Rotate +90]: تدوير الصورة 90 درجة باتجاه 	

عقارب الساعة.

• [Rotate -90]: تدوير الصورة 90 درجة بعكس 	
اتجاه عقارب الساعة.

• [Zoom]: التكبري إىل مشهد فيديو أو صورة. اضغط عىل 	
أزرار التنقل (لليسار/لليمني) الختيار عامل تكبري/تصغري.

USB أجهزة تخزين

استمتع بالصور والصوت والفيديو املخّزن عىل جهاز تخزين USB مثل 

مشّغل MP4 أو كامريا رقمية.

ما تحتاج إليه
• جهاز تخزين USB متت تهيئته لنظامي امللفات FAT أو 	

NTFS، ويتوافق مع "فئة التخزين الكبري السعة".
• ملف الوسائط هو أحد تنسيقات امللفات املعتمدة (24 الصفحة 	

'تنسيقات امللفات' راجع).

مالحظة

إذا كنت تستخدم كبل وصلة USB أو موزع USB أو قارئ USB متعدد، فقد  	

.USB ال يتم التعّرف عىل جهاز تخزين

قم بتوصيل جهاز تخزين USB مبوصل  (USB) عىل  1

نظام املرسح املنزيل.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 2

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Browse USB] حدد

يظهر مستعرض املحتوى. ↵

4 .OK حدد ملفاً، ثم اضغط عىل

اضغط عىل أزرار التشغيل للتحكم يف التشغيل (12 الصفحة  5

'أزرار التشغيل' راجع).

خيارات الصوت والفيديو والصورة

استخدم امليزات املتقدمة عند تشغيل ملفات الصور والصوت والفيديو 

.USB من قرص أو جهاز تخزين

خيارات الصوت

عند تشغيل الصوت، كرر مسار صوت أو قرصاً أو مجلداً.

اضغط عىل  بشكل متكرر للتنقل عرب الوظائف التالية: 1

• تكرار املسار أو امللف الحايل.	

• تكرار جميع املسارات يف القرص أو املجلد.	

• إيقاف تشغيل وضع التكرار.	

• تكرار املسارات كلها عشوائًيا.	

خيارات الفيديو

أثناء مشاهدة الفيديو، حدد خيارات مثل الرتجامت ولغة الصوت 
والبحث بحسب الوقت وإعدادات الصورة. قد ال تتوفر بعض الخيارات، 

وهذا يتوقف عىل مصدر الفيديو.
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إذا لم يسبق لك تثبيت أي محطة راديو،  ↵
 AUTO فستظهر الرسالة التالية

INSTALL...PRESS PLAY على لوحة 
العرض. اضغط على  )تشغيل( لتثبيت 

محطات الراديو.

استخدم جهاز التحكم عن بعد لالستامع إىل محطات الراديو أو  3

تغيريها.

أزرار التشغيل

اإلجراءالزر

    / 
 أو  

أزرار أبجدية 

رقمية 

تحديد محطة راديو معينة مسبقاً. 

  

لليسار/لليمني: البحث عن محطة راديو. أزرار التنقل 

لألعىل/لألسفل: ضبط تردد راديو.  

اضغط إليقاف تثبيت محطات الراديو.    

اضغط باستمرار ملحو محطات الراديو املعينة   

مسبقاً. 

يدوياً:    

 . 1) اضغط عىل 
2) اضغط عىل  /  لتحديد اإلعداد املسبق. 

3) اضغط عىل  مرًة أخرى لتخزين محطة 
الراديو.

تلقائياً: اضغط باستمرار لثالث ثواٍن إلعادة تثبيت 

محطات الراديو.

 SUBTITLE
 / AUDIO

التبديل بني أصوات االسترييو واألصوات الفردية. 

شبكة الضبط

يف بعض البلدان، ميكنك تبديل شبكة ضبط محطات FM بني 50 
كيلوهرتز و100 كيلوهرتز.

اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر للتبديل إىل مصدر  1

راديو.

2 . اضغط عىل 

اضغط باستمرار عىل  (تشغيل) للتبديل بني 50 كيلوهرتز أو  3

100 كيلوهرتز.

• [Duration per slide]: تحديد رسعة العرض 	
لكل صورة يف عرض الرشائح.

• [Slide animation]: تحديد صورة متحركة لعرض 	
الرشائح.

• [Picture settings]: تحديد إعداد ألوان معّرف 	
مسبقاً.

• [Repeat]: تكرار املجلد املحدد.	

عرض رشائح موسيقي

إذا كان القرص نفسه أو جهاز تخزين USB نفسه مصدر ملفات الصور 

والصوت، ميكنك إنشاء عرض رشائح موسيقي.

1 .OK حدد مساراً صوتياً، ثم اضغط عىل

اضغط عىل  ، وانتقل إىل مجلد الصور. 2

حدد صورة، ثم اضغط عىل  (تشغيل) لبدء تشغيل عرض  3

الرشائح.

اضغط عىل  إليقاف عرض الرشائح. 4

اضغط عىل  مرًة أخرى إليقاف املوسيقى. 5

مالحظة

تأكد من أن تنسيقات الصوت والصورة معتمدة يف نظام املرسح املنزيل (24  	

الصفحة 'تنسيقات امللفات' راجع).

الراديو

استمع إىل راديو FM يف املرسح املنزيل، وخّزن ما يصل لغاية 40 

محطة راديو.

مالحظة

إن تردد AM والراديو الرقمي غير مدعومني. 	
إذا لم يتم الكشف عن أي إشارة استيريو، فسيُطلب منك تثبيت  	

محطات الراديو مجددًا.

قم بتوصيل هوايئ FM بـ FM ANTENNA عىل نظام  1

املرسح املنزيل.

• ألفضل نوعية استقبال، ضع الهوايئ بعيداً عن التلفزيون أو 	

أي مصادر إشعاع أخرى.

اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر للتبديل إىل مصدر  2

راديو.

إذا سبق لك تثبيت محطات الراديو، فسيتم تشغيل القناة  ↵

األخرية التي كنت تستمع إليها.
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Smart TV التنقل عرب

اإلجراءالزر

تحديد تطبيق أو التنقل فيه.أزرار التنقل

OK.تأكيد اإلدخال أو التحديد

العودة إىل الصفحة السابقة.

حذف حرف يف أي صندوق مخصص إلدخال النص.

أزرار أبجدية 

رقمية

إدخال حروف يف صندوق إدخال النص.

 (الصفحة 
الرئيسية)

الخروج من مدخل Smart TV والعودة إىل 

القامئة الرئيسية.

مسح محفوظات االستعراض

امسح محفوظات االستعراض إلزالة كلامت املرور وملفات تعريف 

االرتباطات وبيانات االستعراض من املرسح املنزيل.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3  [Network] > حدد

.[Clear Smart TV memory]
اضغط عىل OK للتأكيد. 4

تأجري فيديو عرب إنرتنت

تتوفر هذه الوظيفة يف خدمة التلفزيون الذيك الذي تتمّتع مبيزة 

VOD فقط.
ميكنك استئجار أفالم الفيديو من متاجر عىل إنرتنت، عرب املرسح املنزيل. 

وميكنك مشاهدتها عىل الفور أو يف وقت الحق.

يقدم عدد كبري من املتاجر عىل إنرتنت مجموعة ضخمة من أفالم 

الفيديو، بأسعار وفرتات ورشوط تأجري مختلفة. يف بعض املتاجر، يجب 

عليك إنشاء حساب قبل االستئجار.

ما تحتاج إيله
• جهاز تخزين USB مزود بذاكرة سعتها 8 غيغابايت عىل األقل	

قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بالشبكة املنزلية بواسطة اتصال  1

إنرتنت عايل الرسعة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة املنزلية 

وإعدادها' راجع).

قم بإدراج جهاز تخزين USB فارغ مبوصل  الخاص بنظام  2

املرسح املنزيل.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 3

4 .OK ثم اضغط عىل ،[Smart TV] حدد

تظهر الخدمات عرب إنرتنت املتوفرة يف بلدك. ↵

5 .OK حدد لغة متجر الفيديو، ثم اضغط عىل

جهاز صوت خارجي

توصيل جهاز صوت خارجي لتشغيل امللفات الصوتية.

ما تحتاج إليه
• جهاز صوت خارجي مبأخذ مقاس 3.5 ميليمرت.	

• كبل صوت استرييو مقاس 3.5 ميليمرت. 	

باستخدام كبل صوت استرييو مقاس 3.5 ميليمرت، اعمل عىل  1

توصيل جهاز الصوت الخارجي مبوصل AUDIO IN عىل 

نظام املرسح املنزيل. 

اضغط عىل SOURCE بشكل متكرر حتى ظهور  2

AUDIO IN عىل لوحة العرض.
اضغط عىل األزرار عىل جهاز الصوت الخارجي لتحديد امللفات  3

الصوتية وتشغيلها.

Smart TV استعراض

استخدم Smart TV للوصول إىل تشكيلة من تطبيقات إنرتنت 

ومواقع ويب عىل إنرتنت تم تهيئتها خصيصاً. 

 Smart إلجراء مناقشات تفاعلية عىل خدمات

TV، ُيرجى زيارة منتدى Smart TV عىل املوقع 
www.supportforum.philips.com

مالحظة

ال تتحّمل رشكة  .Koninklijke Philips Electronics N.V أي مسؤولية يف  	
.Smart TV ما يتعلق باملحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة

قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بالشبكة املنزلية بواسطة اتصال  1

إنرتنت عايل الرسعة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة املنزلية 

وإعدادها' راجع).

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 2

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Smart TV] حدد

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة لتأكيد رسالة الشاشة. 4

↵  .Smart TV يتم عرض الصفحة الرئيسية لـ

استخدم جهاز التحكم عن بعد لتحديد تطبيقات وإدخال نص  5

(عىل سبيل املثال، عنوان URL ملوقع ويب، كلامت املرور، 
الخ).
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إعداد برنامج خادم الوسائط

لتمكني مشاركة الوسائط، عليك إعداد برنامج خادم الوسائط.

قبل البدء

• قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بالشبكة املنزلية. للحصول عىل 	

جودة فيديو أفضل، استخدم التوصيلة السلكية أينام أمكن.

• 	 DLNA قم بتوصيل الكمبيوتر واألجهزة األخرى املتوافقة مع

بالشبكة املنزلية نفسها.

• تأكد من أن جدار الحامية الخاص بالكمبيوتر الشخيص يسمح 	

لك بتشغيل برامج Media Player (أو من أن برنامج خادم 

الوسائط متضمن يف قامئة االستثناءات الخاصة بجدار الحامية).

• شّغل الكمبيوتر واملوّجه.	

Microsoft Windows Media Player 11
ابدأ بتشغيل Windows Media Player عىل الكمبيوتر  1

الشخيص.

انقر فوق عالمة التبويب املكتبة، ثم حدد مشاركة الوسائط. 2

عندما تحدد مشاركة الوسائط عىل الكمبيوتر للمرة األوىل،تظهر  3

.OK شاشة منبثقة. حدد مشاركة صندوق الوسائط وانقر فوق

تظهر الشاشة مشاركة الوسائط. ↵

يف الشاشة مشاركة الوسائط، تأكد من رؤية جهاز وضعت عليه  4
العالمة جهاز غري معروف.

إذا مل تتمّكن من رؤية جهاز غري معروف بعد مرور دقيقة  ↵

أو أكرث، فتأكد من أن جدار حامية الكمبيوتر الشخيص ال 

مينع االتصال.

حدد الجهاز غري املعروف، وانقر فوق السامح. 5

تظهر عالمة خرضاء بجانب الجهاز. ↵

6  Windows Media Player بشكل افرتايض، يشارك

الوسائط من املجلدات التالية: املوسيقى والصور وملفات الفيديو. 

إذا كانت ملفاتك موجودة يف مجلدات أخرى، فحدد املكتبة >  

إضافة إىل املكتبة.

تظهر الشاشة إضافة إىل املكتبة. ↵

• حدد خيارات متقدمة لعرض قامئة باملجلدات التي تتم مراقبتها، 	

إذا اقتىض األمر ذلك.

حدد مجلدايت ومجلدات اآلخرين التي ميكنني الوصول إيلها، ثم  7

انقر فوق إضافة.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلضافة املجلدات األخرى  8

التي تحتوي عىل ملفات الوسائط.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة الستئجار فيلم فيديو  6

أو مشاهدته. أدخل املعلومات الرضورية للتسجيل أو لتسجيل 

الدخول إىل حسابك، إذا متت مطالبتك بذلك.

يتم تنزيل الفيديو إىل جهاز تخزين USB. وميكنك  ↵

مشاهدته عىل املرسح املنزيل فقط.

اضغط عىل أزرار التشغيل للتحكم يف التشغيل (12 الصفحة  7

'أزرار التشغيل' راجع).
• يف حال مل تتمكن من تشغيل الفيديو، تحقق من تنسيق 	

امللف للتأكد من أنه معتمد يف نظام املرسح املنزيل (24 

الصفحة 'تنسيقات امللفات' راجع).

DLNA استعراض الكمبيوتر الشخيص عرب

الوصول إىل الصور وملفات الفيديو والصوت من كمبيوتر أو خادم 

وسائط عىل الشبكة املنزلية وتشغيلها عرب نظام املرسح املنزيل.

قبل البدء

• ثّبت تطبيق خادم وسائط يتوافق مع DLNA عىل جهازك. 	

تأكد من تنزيل تطبيق يعمل عىل أفضل وجه عىل جهازك. عىل 

سبيل املثال،

• Windows Media Player 11 أو إصدار أعىل 	
للكمبيوتر الشخيص

• Twonky Media Server لـ Mac أو الكمبيوتر 	
PC الشخيص

• مّكن مشاركة الوسائط للملفات. لسهولة االستخدام، قمنا بتضمني 	

الخطوات للتطبيقات التالية:

• Windows Media Player 11 (18 الصفحة 	
 'Microsoft Windows Media Player 11'

راجع)

• Windows Media Player 12 (19 الصفحة 	
 'Microsoft Windows Media Player 12'

راجع)

• Twonky Media لـ Mac (19 الصفحة 	
 Macintosh OS X Twonky Media'

 (v4.4.2)' راجع)

مالحظة

ملزيد من التعليامت حول هذه التطبيقات أو حول خوادم وسائط أخرى، تحقق من  	

دليل املستخدم التابع لربنامج خادم الوسائط.
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تشغيل امللفات من الكمبيوتر الشخيص

مالحظة

قبل تشغيل محتوى الوسائط املتعددة من الكمبيوتر، تأكد من توصيل نظام املرسح  	

املنزيل بالشبكة املنزلية، ومن إعداد برنامج خادم الوسائط بطريقة صحيحة.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Browse PC] حدد

يظهر مستعرض املحتوى. ↵

حدد جهازاً عىل الشبكة. 3

تظهر املجلدات املوجودة يف الجهاز املحدد. قد تختلف  ↵

أسامء املجلدات تبعاً لخادم الوسائط.

• إذا مل تتمّكن من مشاهدة املجلدات، فتأكد من أنك قمت 	

بتمكني مشاركة الوسائط عىل الجهاز املحدد بحيث يكون 

املحتوى متوفراً للمشاركة.

4 .OK حدد ملفاً، ثم اضغط عىل

• قد ال يتم تشغيل بعض ملفات الوسائط بسبب مشاكل 	

التوافق. تأكد من تنسيقات امللفات التي يدعمها نظام 

املرسح املنزيل.

اضغط عىل أزرار التشغيل للتحكم يف التشغيل (12 الصفحة  5

'أزرار التشغيل' راجع).

اختيار الصوت

يساعدك هذا القسم عىل اختيار الصوت املثايل للفيديو أو املوسيقى.

1 . اضغط عىل 

اضغط عىل أزرار التنقل (لليسار/لليمني) للوصول إىل خيارات  2

الصوت عىل الشاشة. 

الوصفخيارات الصوت

[Surround].تحديد الصوت املحيطي أو صوت استرييو

[Sound].تحديد وضع صوت

[Audio sync].تأخري الصوت ليطابق الفيديو

 [Auto
volume]

تخفيف التغيريات املفاجئة التي تحدث يف 

مستوى الصوت، عىل سبيل املثال، أثناء عرض 

اإلعالنات التلفزيونية.

3 .OK حدد خياراً، ثم اضغط عىل

اضغط عىل  للخروج. 4

• إذا مل تضغط عىل زر يف غضون دقيقة واحدة، فسيتم 	

الخروج من القامئة بشكل تلقايئ.

Microsoft Windows Media Player 12
ابدأ بتشغيل Windows Media Player عىل الكمبيوتر  1

الشخيص.

يف Windows Media Player، انقر فوق عالمة التبويب  2
دفق، ثم حدد تشغيل دفق الوسائط.

تظهر الشاشة خيارات دفق الوسائط. ↵

انقر فوق تشغيل دفق الوسائط.  3

↵ .Windows Media Player فتعود إىل شاشة

انقر فوق عالمة التبويب دفق وحدد املزيد من خيارات الدفق.  4

تظهر الشاشة خيارات دفق الوسائط. ↵

تأكد من رؤية برنامج وسائط يف الشاشة الشبكة املحلية. 5

إذا مل تتمّكن من رؤية برنامج وسائط، فتأكد من أن جدار  ↵

حامية الكمبيوتر الشخيص ال مينع االتصال.

حدد برنامج الوسائط وانقر فوق مسموح.  6

يظهر سهم أخرض بجانب برنامج الوسائط. ↵

7  Windows Media Player بشكل افرتايض، يشارك

الوسائط من املجلدات التالية: املوسيقى والصور وملفات الفيديو. 

إذا كانت ملفاتك موجودة يف مجلدات أخرى، فانقر فوق عالمة 

التبويب تنظيم وحدد إدارة املكتبات >  املوسيقى.

تظهر الشاشة مواقع مكتبة املوسيقى. ↵

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة إلضافة املجلدات األخرى  8

التي تحتوي عىل ملفات الوسائط.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2) 
لرشاء الربنامج أو تنزيل إصدار تجريبي مجاين ملدة 30  1

يوماً إىل جهاز Macintosh، ميكنك زيارة املوقع 

.www.twonkymedia.com
2 .Macintosh عىل جهاز Twonky Media ابدأ بتشغيل

3  Basic حدد ،Twonky Media Server عىل شاشة

Setup (اإلعداد األسايس) وFirst Steps (الخطوات 
األوىل). 

تظهر الشاشة First Steps (الخطوات األوىل) ↵

4  Save changes اكتب اساًم لخادم الوسائط، ثم انقر فوق

(حفظ التغيريات).
5  Basic حدد ،Twonky Media بالعودة إىل الشاشة

Setup (اإلعداد األسايس) و Sharing (مشاركة).
تظهر شاشة Sharing (مشاركة). ↵

6  Save استعرض املجلدات التي تريد مشاركتها وحددها، ثم حدد

Changes (حفظ التغيريات).
يعيد جهاز Macintosh إجراء عملية مسح للمجلدات  ↵

بشكل تلقايئ بحيث تكون جاهزة للمشاركة.
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املعادل

غرّي إعدادات الرتدد العايل (الطنني الثاليث) والرتدد املتوسط (متوسط) 

والرتدد املنخفض (الجهري) عىل املرسح املنزيل.

1 . اضغط عىل 

حدد [Personal] < [Sound]، ثم اضغط عىل أزرار  2

التنقل (ميني).

اضغط عىل أزرار التنقل (لألعىل/لألسفل) لتغيري تردد الجهري أو  3

األوسط أو الثاليث.

اضغط عىل OK للتأكيد. 4

مستوى الصوت التلقايئ

شّغل مستوى الصوت التلقايئ لتخفيف التغيريات املفاجئة التي تحدث يف 

مستوى الصوت، عىل سبيل املثال، أثناء عرض اإلعالنات التلفزيونية. 

1 . اضغط عىل 

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Auto volume] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل (لألعىل/لألسفل) لتحديد [On] أو  3

.[Off]
اضغط عىل OK للتأكيد. 4

وضع الصوت املحيطي

اخترب تجربة الصوت املمتعة التي توفرها لك أوضاع الصوت املحيطي.

1 . اضغط عىل 

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Surround] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل (لألعىل/لألسفل) لتحديد إعداد من  3

الشاشة:

• [Auto]: صوت محيطي يستند إىل تدفق الصوت.	
• [Multi-channel]: قناة 5.1 التقليدية لتوفري أفضل 	

تجربة سينامئية.

• [Stereo]: صوت استرييو ثنايئ القناة. مثايل لالستامع 	
إىل املوسيقى.

اضغط عىل OK للتأكيد. 4

وضع الصوت

حدد أوضاع الصوت املعّرفة مسبقاً التي تالئم مقاطع الفيديو أو 

املوسيقى التي تريد تشغيلها.

تأكد من متكني الصوت ما بعد املعالجة يف مكربات الصوت (22  1

الصفحة 'إعدادات مكربات الصوت' راجع).

2 . اضغط عىل 

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Sound] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل (لألعىل/لألسفل) لتحديد إعداد عىل  4

الشاشة:

• [Auto]: حدد تلقائًيا إعداد صوت استناًدا إىل دفق 	
الصوت.

• [Balanced]: االستمتاع بالصوت األصيل لألفالم 	
واملوسيقى، بدون تأثريات صوتية إضافية. 

• [Powerful]: االستمتاع بأصوات ألعاب الفيديو 	
املثرية، هذا اإلعداد مثايل ملقاطع الفيديو املشّوقة 

والحفالت الصاخبة.

• [Bright]: إضافة نكهة إىل األفالم واملوسيقى اململة 	
بواسطة مؤثرات صوتية إضافية.

• [Clear]: االستامع إىل كافة التفاصيل يف املوسيقى وإىل 	
أصوات واضحة يف األفالم.

• [Warm]: اختبار الكلامت املحكية واملقاطع الغنائية 	
املوسيقية بطريقة مريحة.

• [Personal]: قم بتخصيص الصوت استناًدا إىل 	
تفضيالتك.

اضغط عىل OK للتأكيد. 5
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• [HDMI video]: تحديد دقة إشارة الفيديو التي 	
يتم إخراجها من HDMI OUT (ARC) عىل نظام 

املرسح املنزيل. لالستمتاع بالدقة التي حددتها، تأكد من 

دعم التلفزيون للدقة املحددة.

• [HDMI Deep Color]: إعادة إنشاء العامل 	
الطبيعي عىل شاشة التلفزيون عن طريق عرض الصور 

الزاهية باملاليني من األلوان. يجب توصيل نظام املرسح 

 Deep املنزيل بتلفزيون تم متكينه الستخدام ميزة

.HDMI عرب كبل Color
• [Picture settings]: تحديد إعدادات األلوان 	

املعّرفة مسبقاً لعرض الفيديو. 

• 	 HDMI تعيني فيديو :[Watch 3D video]
لدعم الفيديو الثنايئ أو الثاليث األبعاد. 

مالحظة

إذا قمت بتغيري أحد اإلعدادات، فتأكد من أن التلفزيون يدعم اإلعداد الجديد. 	

إعدادات الصوت

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Audio] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [Night mode]: لالستامع الهادئ، ميكنك تخفيض 	
مستوى األصوات الصاخبة عىل نظام املرسح املنزيل. يتوفر 

 Blu-rayو DVD الوضع اللييل فقط للصوت يف أقراص

 Dolbyو Dolby Digital مع مسارات صوتية من

.Dolby True HDو Digital Plus
• [HDMI audio]: تعيني إخراج صوت HDMI من 	

التلفزيون.

• [Speaker setup]: قم بإعداد مكربات الصوت 	
للحصول عىل أفضل تجربة صوت محيطي.

• [Default sound settings]: استعادة إعدادات 	
املعادل لكل أوضاع الصوت إىل القيم االفرتاضية.

إعدادات املراقبة األبوية

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Preference] حدد

تغيير اإلعدادات  5
لقد تم تكوين إعدادات نظام املرسح املنزيل لتوفري األداء األمثل. من 

األفضل املحافظة عىل القيمة االفرتاضية لإلعدادات، إال يف حال وجود 

سبب ما يدعوك إىل تغيريها.

مالحظة

ال ميكنك تغيري إعداد معّلم بالرمادي. 	
. للخروج من القامئة، اضغط عىل   	 للعودة إىل القامئة السابقة، اضغط عىل 

(الصفحة الرئيسية).

إعدادات اللغة

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Preference] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [Menu language]: تحديد لغة عرض للقامئة.	
• [Audio]: تحديد لغة صوت لألقراص.	
• [Subtitle]: تحديد لغة ترجمة لألقراص.	
• [Disc menu]: تحديد لغة قامئة لألقراص.	

مالحظة

إذا مل تكن لغة القرص املفضلة متوفرة، فحدد [Others] من القامئة، وأدخل  	

رمز اللغة املؤلف من 4 أرقام والذي ميكن العثور عليه يف نهاية دليل املستخدم 

هذا (31 الصفحة 'رمز اللغة' راجع).

إذا حددت لغة غري متوفرة عىل أحد األقراص، يستخدم املرسح املنزيل لغة القرص  	

االفرتاضية.

إعدادات الصورة والفيديو

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Video] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [TV display]: تحديد تنسيق صورة ملالءمة شاشة 	
التلفزيون.
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إعدادات مكربات الصوت

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Advanced] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [الصوت امُلحسّن]: حدد [On] لتمكني الصوت ما بعد 	
املعالجة يف مكرب الصوت ومتكني إعدادات الكاريويك (إذا 

كان املنتج يدعم الكاريويك). لتشغيل الصوت األصيل يف 

.[Off] القرص، حدد

تلميح

مكّن الصوت ما بعد املعالجة قبل تحديد صوت معرّف مسبقاً (20 الصفحة 'وضع  	

الصوت' راجع).

استعادة اإلعدادات االفرتاضية

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3  [Advanced] > [Restore default حدد

.OK ثم اضغط عىل ،settings]
حدد ]موافق[، ثم اضغط عىل OK للتأكيد. 4

ُيعاد تعيني نظام املرسح املنزيل إىل إعداداته االفرتاضية  ↵

باستثناء بعض اإلعدادات مثل املراقبة األبوية ورمز 

.DivX VOD تسجيل

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [Change password]: تعيني كلمة املرور للوصول 	
إىل املراقبة األبوية أو تغيريها. إذا مل يكن لديك كلمة 

مرور أو إذا نسيت هذه الكلمة، فأدخل 0000.

• [Parental control]: تقييد الوصول إىل األقراص 	
املسّجلة مع تصنيفات عمرية. لتشغيل كل األقراص برصف 

.[Off] النظر عن التصنيفات، حدد املستوى 8 أو

إعدادات العرض

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Preference] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [Auto subtitle shift]: متكني تغيري موضع 	
الرتجامت تلقائياً عىل أجهزة التلفزيون التي تدعم هذه 

امليزة أو تعطيله.

• [Display panel]: تغيري سطوع لوحة عرض املرسح 	
املنزيل.

• [VCD PBC]: متكني التنقل يف قامئة املحتوى ألقراص 	
VCD وSVCD بواسطة ميزة التحكم يف التشغيل 

وتعطيله.

إعدادات توفري الطاقة

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Preference] حدد

اضغط عىل أزرار التنقل وعىل OK لتحديد وتغيري: 4

• [Screen saver]: تحويل نظام املرسح املنزيل إىل 	
وضع شاشة التوقف مع مرور 10 دقائق مل يسّجل خاللها 

أي نشاط.

• [Auto standby]: تحويل نظام املرسح املنزيل إىل 	
وضع االستعداد مع مرور 30 دقيقة مل يسّجل خاللها أي 

نشاط. يعمل هذا املؤّقت عند إيقاف تشغيل قرص أو 

USB مؤقتاً أو عند إيقافه.
• ]مؤقت السكون[: تعيني مدة مؤّقت السكون بحيث 	

يتحّول نظام املرسح املنزيل إىل وضع االستعداد بشكل 

تلقايئ بعد مرور الفرتة املحددة.
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استخدم األداة املساعدة لألرشفة الستخراج ملف تحديث  5

الربنامج يف الدليل الجذر.

يتم استخراج امللفات ضمن مجلد UPG  ملحرك أقراص  ↵

USB املحمول.

افصل محرك أقراص USB املحمول عن الكمبيوتر. 6

الخطوة الثانية: تحديث الربنامج

تنبيه

ال توقف تشغيل نظام املرسح املنزيل أو ُتخرج محرك أقراص USB املحمول أثناء  	
عملية التحديث.

قم بتوصيل محرك أقراص USB املحمول الذي يحتوي عىل  1

امللف الذي تم تنزيله بنظام املرسح املنزيل.

• تأكد من إغالق حجرة القرص ومن عدم وجود أي قرص 	

فيها.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 2

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

4  [Advanced] > [Software update] > حدد

.[USB]
اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة لتأكيد التحديث. 5

يستغرق استكامل عملية التحديث 5 دقائق تقريًبا. ↵

تحديث الربنامج عرب إنرتنت 

قم بتوصيل نظام املرسح املنزيل بالشبكة املنزلية بواسطة اتصال  1

إنرتنت عايل الرسعة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة املنزلية 

وإعدادها' راجع). 

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 2

3 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

4  [Advanced] > [Software update] > حدد

 .[Network]
إذا تم الكشف عن وسيطة ترقية، فستتم مطالبتك ببدء  ↵

التحديث أو إلغائه. 

قد يستغرق تنزيل ملف الرتقية وقًتا طويًال، بحسب حالة  ↵

الشبكة املنزلية.

اتبع اإلرشادات التي تظهر عىل الشاشة لتأكيد التحديث. 5

يستغرق اكتامل عملية التحديث حواىل 5 دقائق. ↵

عند اكتامل عملية التحديث، يتوقف املرسح املنزيل عن  ↵

التشغيل ثم يتم تشغيله من جديد بشكل تلقايئ. إذا مل 

يتم ذلك، فافصل سلك الطاقة لثواٍن معدودة ثم عاود 

توصيله.

تحديث البرنامح  6
تحاول Philips باستمرار تحسني منتجاتها. للحصول عىل أفضل امليزات 

والدعم، يجب تحديث املرسح املنزيل بأحدث إصدار للربنامج. 

 
قارن إصدار برنامجك الحايل باإلصدار األحدث يف املوقع 

www.philips.com/support. إذا كان اإلصدار الحايل أقدم من 
اإلصدار األخري املتوفر عىل موقع Philips الخاص بالدعم عىل ويب، 

فعليك ترقية نظام املرسح املنزيل بواسطة الربنامج األخري.

تنبيه

ال تثّبت إصدار برنامج أقدم من اإلصدار الحايل املثّبت عىل املنتج. ال تتحّمل  	
Philips مسؤولية املشاكل التي تحدث بسبب استخدام اإلصدارات القدمية.

التحقق من إصدار الربنامج

تحقق من إصدار الربنامج الحايل املثّبت يف نظام املرسح املنزيل.

اضغط عىل   (الصفحة الرئيسية ) . 1

2 .OK ثم اضغط عىل ،[Setup] حدد

3 .[Advanced] > [Version information] حدد

يظهر إصدار الربنامج.  ↵

USB تحديث الربنامج عرب

ما تحتاج إليه
• 	 ،NTFS أو FAT محمول متت تهيئته لـ USB محرك أقراص

وتبلغ سعة الذاكرة فيه 256 ميغابايت عىل األقل. ال تستخدم 

. USB محّرك قرص ثابت

• جهاز كمبيوتر مع اتصال بإنرتنت.	

• 	.ZIP أداة مساعدة لألرشفة تدعم تنسيق امللفات

 

الخطوة األوىل: تنزيل الربنامج األخري

قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول بالكمبيوتر. 1

يف مستعرض ويب، انتقل إىل املوقع  2
.www.philips.com/support

يف موقع Philips الخاص بالدعم عىل ويب، ابحث عن منتجك  3
وحدد موقع القسم الربامج وبرامج التشغيل. 

↵ .zip يتوفر تحديث الربنامج كملف بتنسيق

احفظ ملف zip يف الدليل الجذر ملحرك أقراص USB املحمول. 4
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Bluetooth

• A2DP  : Bluetooth ملفات تعريف

• EDR + 2.1  :Bluetooth إصدار

تنسيقات الصوت

يدعم نظام املرسح املنزيل امللفات الصوتية التالية.

ملحق اسم 

امللف

ضغط/فك ضغط الحاوية

اإلشارات الصوتية

معدل البت

.mp3MP3MP3 لغاية 320 كيلوبت

بالثانية

.wmaASFWMA لغاية 192 كيلوبت

بالثانية

WMA Pro لغاية 768 كيلوبت

بالثانية

.aacAACAAC, HE-
AAC

لغاية 192 كيلوبت 

بالثانية

.wavWAVPCM27.648 ميغابت بالثانية
.m4aMKVAAC192 كيلوبت بالثانية

ALAC معدل أخذ العينات لغاية

192 كيلوهرتز
.mkaMKAPCM27.648 ميغابت بالثانية

  AC-3640 كيلوبت بالثانية
  DTS core1.54 ميغابت بالثانية
  MPEG912 كيلوبت بالثانية
   MP3 لغاية 320 كيلوبت

بالثانية

  WMA لغاية 192 كيلوبت

بالثانية

WMA Pro لغاية 768 كيلوبت

بالثانية

  AAC, HE-
AAC

لغاية 192 كيلوبت 

بالثانية

•.flacFLACFLACلغاية 24 بت للعينة

 .oggOGGVorbis معدل بت متغري، حجم

الكتلة األقىص 4096

FLAC معدل أخذ العينات لغاية

192 كيلوهرتز
OGGPCMغري محدود

  MP3 لغاية 320 كيلوبت

بالثانية

مواصفات المنتج  7
مالحظة

مواصفات املنتج وتصميمه عرضة للتغيري بدون إشعار مسبق. 	

رموز املنطقة

تعرض لوحة نوع املنتج املناطق التي يدعمها هذا املنتج يف جهة املرسح 

املنزيل الخلفية أو السفىل.

  
تنسيقات الوسائط

• 	  ،BD-Video  ،BD-R/ BD-RE  ،BD  ،AVCHD
  ،DVD-R/-RW  ،DVD+R/+RW  ،DVD-Video
CD-R/CD-RW  ،DVD+R/-R DL،  قرص مضغوط 
  ،MP3 للفيديو،  ملفات صور،  وسائط CD/SVCD  ،صويت

وسائط WMA،  وسائط DivX Plus HD،  جهاز تخزين 

USB

تنسيقات امللفات

• الصوت: 	

• 	  ،flac.  ،m4a.  ،wav.  ،wma.  ،mp3.  ،mka.  ،aac.
ogg.

• الفيديو: 	

• 	  ،mkv.  ،mov.  ،ts.  ،m4v.  ،mp4.  ،divx. ، avi.
3gp.  ،mpeg.  ،mpg.  ،m2ts.  ،wmv.  ،asf.

• 	.png  ،.gif  ،.jpeg  ،.jpg :الصورة

Country  DVD   BD
Europe,  
United Kingdom
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MOV يف حاوية  .mov ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

 ، MPEG ، AC-3
 ، AAC ، MP3

HE-AAC

  ،MPEG 1
MPEG 2

40 ميغابت بالثانية

MPEG 4 ASP 38.4 ميغابت
بالثانية

 H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية

MKV يف حاوية .mkv ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

  ،AC-3  ،PCM
  ،DTS core

  ،MP3  ،MPEG
  ،AAC  ،WMA

 ،HE-AAC
DD+ ، FLAC 

DivX Plus HD30 ميغابت بالثانية

  ،MPEG 1
MPEG 2

40 ميغابت بالثانية

MPEG 4 ASP 38.4 ميغابت
بالثانية

 H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية

WMV945 ميغابت بالثانية

MKV يف حاوية  .m2ts ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

  ،AC-3  ،PCM
  ،DTS core

  ،MP3  ،MPEG
  ،AAC  ،WMA

 ،HE-AAC
DD+  

  ،MPEG 1
MPEG 2

40 ميغابت بالثانية

MPEG 4 ASP 38.4 ميغابت
بالثانية

 H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية

WMV945 ميغابت بالثانية

تنسيقات الفيديو

إذا توفر لديك تلفزيون عايل الوضوح، فسيسمح لك املرسح املنزيل 

بتشغيل ملفات الفيديو بواسطة:

• الدقة: x 1080 1920 بكسل و	

• معدل اإلطار: 6 ~ 30 إطاراً بالثانية. 	

(TS يف حاوية  .ts أو ملفات) AVI يف حاوية .avi ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

 ، AC-3 ، PCM
 ، DTS core

 ، WMA ، MP3
DD+ 

  ،DivX 3.11
  ،DivX 4.x
  ،DivX 5.x
DivX 6.x

10 ميغابت بالثانية 
كحد أقىص

   ،MPEG 1
MPEG 2

40 ميغابت بالثانية

  MPEG 4 SP /
ASP

38.4 ميغابت 
بالثانية

  H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية

 WMV945 ميغابت بالثانية

AVI يف حاوية .divx ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

 ، AC-3 ، PCM
 ، DTS core

 ، WMA ، MP3
DD+ 

  ،DivX 3.11
  ،DivX 4.x
  ،DivX 5.x
DivX 6.x

10 ميغابت بالثانية 
كحد أقىص

MP4 يف حاوية .mv4 أو .mp4 ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

 ، MPEG ، AC-3
 ، AAC ، MP3

 ، HE-AAC
DD+ 

  ،MPEG 1
MPEG 2

40 ميغابت بالثانية

MPEG 4 ASP 38.4 ميغابت
بالثانية

 H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية
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الصوت

• 	:S/PDIF إدخال الصوت الرقمي

• 	IEC 60958-3 :محوري

• 	TOSLINK :برصي

• تردد أخذ العينات:	

• MP3:  32 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز	
• WMA:  44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز	

• معدل البت الثابت:	

• MP3:  32 كيلوبت بالثانية - 320 كيلوبت بالثانية	
• WMA:  48 كيلوبت بالثانية - 192 كيلوبت بالثانية	

الراديو

• نطاق الضبط:	

• أوروبا/روسيا/الصني: تشكيل الرتدد 108-87.5 ميجاهرتز 	

(50 هرتز)
• آسيا واملحيط الهادئ/أمريكا الالتينية: تشكيل الرتدد 	

108-87.5 ميجاهرتز (50/100 كيلوهرتز)
• نسبة اإلشارة إىل الضجيج: تشكيل الرتدد 50 ديسيبيل	

• استجابة الرتدد: تشكيل الرتدد 180 هرتز12.5- كيلوهرتز / 	

3± ديسيبيل

USB
• التوافق: USB عايل الرسعة (2.0)	

• 	(MSC)  USB دعم الفئة: فئة التخزين الكبري السعة

• 	NTFS  ،FAT32  ،FAT16 :نظام امللفات

• منفذ USB:  5 فولت  ، 1 أمبري	

الوحدة الرئيسية

• وحدة التزويد بالطاقة: 	

• أوروبا/الصني: 240-220 فولت~، 50 هرتز	

• أمريكا الالتينية/آسيا واملحيط الهادئ: 110-127 	

/240-220 فولت~، 60-50 هرتز 
• روسيا/الهند: 240-220 فولت~، 50 هرتز 	

• استهالك الطاقة: 160 واط	

• استهالك الطاقة أثناء وضع االستعداد:•≤•0.5 واط 	

• 	 291  x 58 x 435 :(العمق x االرتفاع x العرض) األبعاد

مم

• الوزن: 2.66 كجم	

• حرارة التشغيل: من 0 درجة مئوية إىل 45 درجة مئوية ونسبة 	

الرطوبة: من %5 إىل %90 للمناخات كافة

• حرارة التخزين: من 40- درجة مئوية إىل 70 درجة مئوية ، 	

ونسبة الرطوبة: من %5 إىل 95%

 ASF يف حاوية .wmvو .asf ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

 ، AC-3 ، PCM
 ، WMA ، MP3

DD+ 

MPEG 4 ASP 38.4 ميغابت
بالثانية

  H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية

 WMV945 ميغابت بالثانية

PS يف حاوية .mpegو .mpg ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

 DTS  ،PCM
  ،MPEG  ،core

MP3

  ،MPEG 1
MPEG 2

40 ميغابت بالثانية

3GP 3.  يف حاويةgp ملفات

ضغط/فك ضغط 

اإلشارات الصوتية

ضغط/فك ضغط 

الفيديو

معدل البت

AAC, HE-
AAC

MPEG 4 ASP 38.4 ميغابت
بالثانية

  H.264/AVC
HiP@5.1 لغاية

25 ميغابت بالثانية 
كحد أقىص

املكرّب

• قدرة اإلخراج اإلجاملية: 1000واط RMS (نسبة التشوه 	

 (% 10   (THD)  التوافقي الكيل

• استجابة الرتدد: 20 هرتز20- كيلوهرتز / 3± ديسيبل	

• 	 /  (CCIR) نسبة اإلشارة إىل الضجيج: > 65 ديسيبل

 ( A-weighted)
• حساسية اإلدخال:	

• AUX:  2 فولت	
• AUDIO IN:  1 فولت	

الفيديو

• 	PAL / NTSC :نظام اإلشارات

• 	  ،720p  ،480p/576p  ،480i/576i : HDMI إخراج

1080p24  ،1080p  ،1080i
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• الوزن: 	

• HTB3520  : 0,60 كجم/كل واحد (الجهة األمامية/	
الخلفية)

• HTB3550 :  3,86 كجم/كل واحد (الجهة األمامية)؛ 	
0,65 كجم/كل واحد (الجهة الخلفية)

• HTB3580   : 3,86 كجم/كل واحد (الجهة األمامية/	
الخلفية)

• طول الكبل (أمامي): 3 أمتار	

• طول الكبل (الجهة الخلفية) 10 أمتار	

بطاريات جهاز التحكم عن بعد

• 	 AAA-R03 فولت V 1.5 بطاريتان

الليزر

• 	 AIGaInP  ،InGaN/AIGaN (BD)  :(ديود) نوع الليزر

(DVD/CD) 
• 	 655  ،(BD قرص) طول املوجة: 405 7+ نانومرت/7- نانومرت

 +10 790  ،(DVD قرص) 10+ نانومرت/10- نانومرت
نانومرت20- نانومرت (قرص مضغوط)

• قدرة اإلخراج (املعدالت القصوى): 20 مييل واط (قرص 	

BD)،  6 مييل واط (قرص DVD)،  7 مييل واط (قرص 
مضغوط)

مضخم الصوت

• قدرة اإلخراج: 166واط RMS  (نسبة التشوه التوافقي الكيل 	

 (10% ( THD)
• املعاوقة: 3 أوم	

• مضخامت مكربات الصوت: مضخم 165 مم (6.5 بوصة)	

• األبعاد (العرض x االرتفاع x العمق): 237 × 293 × 	

308 مم 
• الوزن: 3,8 كجم	

• طول الكبل: 3 أمتار	

مكربات الصوت

مكرب الصوت األوسط:

• قدرة اإلخراج: 166واط RMS  (نسبة التشوه التوافقي الكيل 	

(10% ( THD)
• معاوقة مكرب الصوت: 3 أوم 	

• مشغالت مكربات الصوت: 2 × 78 مم (3 بوصات) كاملة 	

النطاق

• 	 94  x 103 x 314 :(العمق x االرتفاع x العرض) األبعاد

مم

• الوزن: 0,97 كجم	

• طول الكبل: مرتان (2)	

مكرب الصوت األمامي/الخلفي:

• قدرة اإلخراج: 4  × 166واط RMS  (نسبة التشوه التوافقي 	

(10% ( THD) الكيل

• معاوقة مكرب الصوت: 3 أوم	

• مضخامت مكربات الصوت:	

• HTB3520 :  78 مم (3 بوصات) كاملة النطاق 	
(الجهة األمامية والخلفية)

• HTB3550 :  2 × 78 مم (3 بوصات) كاملة 	
النطاق (الجهة األمامية)، 78 مم (3 بوصات) كاملة 

النطاق (الجهة الخلفية)

• HTB3580 :  2 × 78 مم (3 بوصات) كاملة 	
النطاق (الجهة األمامية/الخلفية)

• األبعاد (العرضxاالرتفاعxالعمق): 	

• HTB3520 :  100 × 193 × 125 مم (الجهة 	
األمامية/الخلفية)

• x 1140 x 250  :HTB3550  250 مم (الجهة 	
األمامية)؛ x 193  x 100  125 مم (الجهة الخلفية) 

• HTB3580 :  250 × 1140 × 250 مم (الجهة 	
األمامية/الخلفية) 

HTB3520_3550_3580_40_UM_AR.indd   27 2014/5/4   12:41:42



28 AR

الصوت

ال صوت يصدر من مكربات صوت املرسح املنزيل.
• قم بتوصيل كبل الصوت من املرسح املنزيل بالتلفزيون أو أجهزة 	

أخرى. لكنك لن تحتاج إىل توصيلة صوت منفصلة عند توصيل 

.HDMI ARC نظام املرسح املنزيل والتلفزيون عرب توصيلة

• قم بإعداد الصوت للجهاز املتصل (10 الصفحة 'إعداد الصوت' 	

راجع).

• أعد تعيني املرسح املنزيل إىل إعدادات جهة التصنيع (22 	

الصفحة 'استعادة اإلعدادات االفرتاضية' راجع)، ثم أوقف 

تشغيله وشّغله من جديد.

• عىل نظام املرسح املنزيل، اضغط عىل SOURCE بشكل 	

متكرر لتحديد إدخال الصوت الصحيح.

صوت أو صدى مشوه.

• إذا كنت تشّغل الصوت من التلفزيون عرب املرسح املنزيل، فتأكد 	

من كتم صوت التلفزيون.

عدم حدوث تزامن بني الصوت والفيديو.

• 	 .  1) اضغط عىل 
2) اضغط عىل أزرار التنقل (لليسار/لليمني) لتحديد 

 .OK ثم اضغط عىل ،[Audio sync] 
3) اضغط عىل أزرار التنقل (لألعىل/لألسفل) ملزامنة الصوت 

مع الفيديو.

تشغيل

تعّذر تشغيل القرص.

• نّظف القرص.	

• تأكد من أن املرسح املنزيل يدعم نوع القرص (24 الصفحة 	

'تنسيقات الوسائط' راجع).
• تأكد من أن املرسح املنزيل يدعم رمز املنطقة للقرص (24 	

الصفحة 'رموز املنطقة' راجع).

• 	 ،DVD±R أو DVD±RW إذا كان القرص من النوع

فتأكد من اكتامله. 

.DivX تعّذر تشغيل ملف

• تأكد من ترميز ملف DivX بحسب "ملف تعريف املرسح 	

.DivX املنزيل" بواسطة مرّمز

• 	.DivX تأكد من اكتامل ملف

عدم ظهور ترجامت DivX بطريقة صحيحة.

• تأكد من تطابق اسمي ملف الرتجمة وملف الفيلم (14 الصفحة 	

'الرتجامت' راجع).
•  حدد مجموعة األحرف الصحيحة: 	

 .  1) اضغط عىل 
 .[Character set] 2) حدد 

 3) حدد مجموعة األحرف املعتمدة. 
 .OK 4) اضغط عىل

استكشاف األخطاء   8
وإصالحها

تحذير

خطر حدوث صدمة كهربائية. ال تعمد أبداً إىل إزالة الغالف الهيكيل للمنتج. 	

ليك يبقى الضامن صالحاً، ال تحاول إطالقاً إصالح املنتج بنفسك. 

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا املنتج، فتحقق من النقاط 

التالية قبل طلب الخدمة. ويف حال استمرار املشكلة، ميكنك الحصول 

 .www.philips.com/welcome عىل الدعم من املوقع

الوحدة الرئيسية

عدم عمل األزرار املوجودة عىل املرسح املنزيل.

• افصل املرسح املنزيل عن وحدة التزويد بالطاقة لدقائق معدودة، 	

ثم عاود توصيله.

• تأكد من أن سطح أزرار اللمس ال يالمس أي مادة موصلة 	

للكهرباء، مثل املياه الجارية أو املعدن، الخ.

الصورة

ال صورة.
• تأكد من تحويل التلفزيون إىل املصدر الصحيح للمرسح املنزيل.	

.HDMI ال صورة عىل تلفزيون موصول عرب
• تأكد من استخدام كبل HDMI العايل الرسعة، لتوصيل نظام 	

 HDMI املرسح املنزيل والتلفزيون. يتعّذر عىل بعض كبالت

القياسية عرض بعض الصور أو مقاطع الفيديو الثالثية األبعاد أو 

ميزة Deep Color بشكل صحيح.

• تأكد من عدم وجود أي عيوب يف كبل HDMI. وإال فاستبدله 	

بكبل جديد.

• اضغط عىل  (الصفحة الرئيسية) ثم عىل 731 عىل جهاز 	

التحكم عن بعد الستعادة الدقة االفرتاضية للصورة.

• غرّي إعداد فيديو HDMI، أو انتظر 10 ثواٍن لتمكني االسرتداد 	

التلقايئ (21 الصفحة 'إعدادات الصورة والفيديو' راجع).

يتعّذر عىل القرص تشغيل فيديو عايل الوضوح.

• تأكد من احتواء القرص عىل فيديو عايل الوضوح.	

• تأكد من دعم التلفزيون الفيديو عايل الوضوح. 	

• استخدم كبل HDMI للتوصيل بالتلفزيون.	
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• تأكد من جودة اتصال الشبكة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة 	

املنزلية وإعدادها' راجع).

• ملزيد من املعلومات، ميكنك زيارة موقع ويب ملتجر الفيديو.	

Bluetooth
يتعّذر عىل الجهاز االتصال بنظام املرسح املنزيل.

• ال يدعم الجهاز ملفات التعريف املتوافقة املطلوبة لنظام املرسح 	
املنزيل.

• مل متّكن وظيفة Bluetooth الخاصة بالجهاز. راجع دليل 	
املستخدم الخاص بالجهاز ملعرفة كيفية متكني الوظيفة.

• مل يتم توصيل الجهاز بطريقة صحيحة. ققم بتوصيل الجهاز 	
بطريقة صحيحة. (13 الصفحة 'تشغيل الصوت بواسطة ميزة 

Bluetooth' راجع)
• تم توصيل نظام املرسح املنزيل بالفعل بجهاز آخر مزّود بتقنية 	

Bluetooth. افصل الجهاز املوصول، ثم حاول من جديد.

إن جودة تشغيل الصوت من جهاز Bluetooth املوصول ضعيفة.

• استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز عىل مقربة من 	

نظام املرسح املنزيل، أو احرص عىل إزالة أي حواجز بني الجهاز 

ونظام املرسح املنزيل.

يتصل جهاز Bluetooth املوصول ثم ينفصل بطريقة متواصلة.

• استقبال Bluetooth ضعيف. ضع الجهاز عىل مقربة من 	

نظام املرسح املنزيل، أو احرص عىل إزالة أي حواجز بني الجهاز 

ونظام املرسح املنزيل.

• 	 Bluetooth يف جهاز Wi-Fi قم بإيقاف تشغيل وظيفة

لتفادي التداخل.

• بالنسبة إىل بعض أجهزة Bluetooth، ميكن إلغاء تنشيط 	

اتصال Bluetooth تلقائًيا لتوفري الطاقة. ال يدل هذا األمر 

عىل وجود أي عطل يف نظام املرسح املنزيل هذا.

NFC
.NFC يتعّذر عىل الجهاز االتصال بنظام املرسح املنزيل عرب

• 	.NFC تأكد من أن الجهاز معتمد لوظيفة

• تأكد من أن وظيفة NFC ممّكنة عىل الجهاز (راجع دليل 	

املستخدم الخاص بهذا الجهاز للحصول عىل التفاصيل).

• لإلقران، اضغط عىل الجهاز املزّود بوظيفة NFC عىل عالمة 	

NFC لنظام املرسح املنزيل.

.USB تعّذر قراءة محتويات جهاز تخزين

• تأكد من توافق تنسيق جهاز تخزين USB مع املرسح املنزيل.	

• تأكد من أن املرسح املنزيل يدعم نظام امللفات يف جهاز تخزين 	

.USB

ظهور "No entry" أو عالمة "x" عىل التلفزيون.

• تعّذر التشغيل.	

.EasyLink تعّذر عمل

• 	 ،Philips EasyLink تأكد من توصيل املرسح املنزيل بتلفزيون

ومن أن الخيار EasyLink قيد التشغيل (9 الصفحة 'إعداد 

EasyLink (تحكم HDMI-CEC)' راجع).
• 	 HDMI ألجهزة التلفزيون من مصّنعني مختلفني، قد يحمل

CEC اساًم مختلًفا. تحقق من دليل املستخدم الخاص 
بالتلفزيون ملعرفة كيفية متكينه.

عند تشغيل التلفزيون، يبدأ تشغيل املرسح املنزيل بشكل تلقايئ.

• 	 Philips EasyLink ُيعد هذا السلوك طبيعياً عند استخدام

 (HDMI-CEC). ليك يعمل املرسح املنزيل بطريقة مستقلة، 
.EasyLink أوقف تشغيل

.BD-Live تعّذر الوصول إىل ميزات

• تأكد من توصيل نظام املرسح املنزيل بالشبكة (10 الصفحة 	

'توصيل الشبكة املنزلية وإعدادها' راجع).
• تأكد من إعداد الشبكة (10 الصفحة 'توصيل الشبكة املنزلية 	

وإعدادها' راجع). 

• 	.BD-Live يدعم ميزات Blu-ray تأكد من أن قرص

• امسح تخزين الذاكرة (12 الصفحة 'محتوى BD-Live عىل 	

قرص Blu-ray' راجع).

تشغيل فيديو ثاليث األبعاد يف الوضع الثنايئ األبعاد.

• احرص عىل توصيل نظام املرسح املنزيل بتلفزيون بالعرض الثاليث 	

.HDMI األبعاد باستخدام كبل

• تأكد من أن القرص املستخدم هو قرص Blu-ray ثاليث األبعاد، 	

ومن تشغيل خيار فيديو Blu-ray ثاليث األبعاد (12 الصفحة 

'محتوى BD-Live عىل قرص Blu-ray' راجع).

شاشة التلفزيون فارغة عند تشغيل فيديو Blu-ray ثاليث األبعاد أو 

فيديو DivX محمي ضد النسخ.

• احرص عىل توصيل نظام املرسح املنزيل بالتلفزيون باستخدام كبل 	

.HDMI
• حّول التلفزيون إىل مصدر HDMI الصحيح.	

تعّذر تحميل الفيديو من متجر فيديو عرب إنرتنت.

• احرص عىل توصيل نظام املرسح املنزيل بالتلفزيون باستخدام كبل 	

.HDMI
• تأكد من تهيئة جهاز تخزين USB ومن أنه يحتوي عىل مساحة 	

ذاكرة كافية لتنزيل الفيديو.

• تأكد من تسديد املبلغ املطلوب مقابل تأجري الفيديو، ومن أن 	

الفيديو ما زال ضمن فرتة التأجري.
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برنامج مفتوح املصدر

تعرض رشكة Philips Electronics Singapore مبوجبه، 

وعند الطلب، تقديم نسخة التعليامت الربمجية املصدر الخاصة بحزم 

الربامج املفتوحة املصدر املحمية بحقوق النرش واملستخدمة يف هذا 

املنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة الرتاخيص املعنية. 

يبقى هذا العرض صالًحا ملدة تصل لغاية السنوات الثالث التي تيل 

رشاء املنتج، وميكن ألي شخص يتلقى هذه املعلومات االستفادة منه. 
للحصول عىل التعليامت الربمجية املصدر، ُيرجى إرسال طلبك باللغة 

اإلنكليزية مع نوع املنتج إىل open.source@philips.com. إذا 

كنت تفضل عدم استخدام الربيد اإللكرتوين أو إذا مل تحصل عىل رسالة 

تأكيد استالم رسالتك يف غضون أسبوعني من إرسال الرسالة إىل عنوان 

 Open" الربيد اإللكرتوين هذا، ُيرجى مراسلتنا باللغة اإلنكليزية عىل

 Source Team, Philips Intellectual Property &
 Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven,

The Netherlands". إذا مل تتلَق تأكيداً باستالم رسالتك يف الوقت 
املناسب، فرُيجى إرسال بريد إلكرتوين إىل عنوان الربيد اإللكرتوين الوارد 

أعاله. تم تضمني نصوص الرتاخيص واإلقرارات باستالم الربامج مفتوحة 

املصدر املستخدمة يف هذا املنتج يف نرشة مستقلة.

التوافق

  
يتوافق هذا املنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة 

باملجموعة األوروبية.

يعلن قسم Philips Consumer Lifestyle هنا أن هذا املنتج 

متوافق مع املتطلبات األساسية وأحكام توجيه املفوضية األوروبية 

EC/1999/5. ميكنك العثور عىل إعالن املطابقة عىل املوقع 
.www.p4c.philips.com

إشعار  9
يحتوي هذا القسم عىل اإلشعارات القانونية وإشعارات العالمة التجارية.

حقوق النرش

 
يتضّمن هذا املنتج تقنية الحامية ضد النسخ املحمية بواسطة براءات 

 Rovi االخرتاع األمريكية وحقوق ملكية فكرية أخرى خاصة برشكة

Corporation. تخضع هذه املنتجات لرشوط متنع الهندسة 
العكسية وفّك التجميع.

 Verance وهو محمي مبوجب براءة االخرتاع األمريكية رقم

Corporation يحتوي هذا املنتج عىل تقنية خاضعة للملكية 
مبوجب ترخيص من

7.369.677 وبراءت اخرتاع أمريكية أخرى وعىل مستوى العامل تم 
إصدارها بالفعل وأخرى معلقة، ذلك إضافة إىل حقوق الطبع والنرش 

وحامية

 Verance Corporation. 2004 2013- حقوق الطبع والنرش
عالمة تجارية ملؤسسة Cinavia األرسار التجارية لبعض جوانب هذه 

التقنية. إن

يحظر القيام بأي هندسة عكسية أو تفكيك. .Verance جميع حقوق 

.Verance Corporation. الطبع والنرش محفوظة لرشكة

Cinavia إشعار
للحد من االستخدام غري املسموح به لبعض ملفات الفيديو واألفالم 

التجارية واملواد املسجلة الصوتية الخاصة بها . Cinavia يستخدم هذا 

املنتج تقنية

عند اكتشاف أي استخدم محظور لنسخة غري مسموح بها، تظهر رسالة 

ويتم إيقاف التشغيل أو العرض.

يف مركز معلومات مستهليك Cinavia ميكن الحصول عىل املزيد من 

املعلومات عن تقنية

لطلب .http://www.cinavia.com عىل اإلنرتنت عىل املوقع 

 (Cinavia Online Consumer Information Center) اإللكرتوين

Cinavia
Cinavia Consumer : عن طريق الربيد، قم بإرسال بطاقة بريدية 
مع كتابة عنوانك الربيدي إىل عنوان Cinavia املزيد من املعلومات حول

 Information Center, P.O. Box 86851, San Diego,
.CA, 92138, USA

HTB3520_3550_3580_40_UM_AR.indd   30 2014/5/4   12:41:43



31AR

رمز اللغة  10

 
Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
Česky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985
��������  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085
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ش
شبكة 10

شبكة الضبط 16

شبكة سلكية 10

شبكة منزلية 10

أ
12 (USB) أزرار التحكم

أزرار التحكم )قرص( 12

إ
إخراج القرص 4

إ
إنرتنت 10

إ
إصدار الربنامج 23

إعادة التدوير 3

إعداد مكربات الصوت 9

إعداد يدوي 9

إعدادات افرتاضية 22

إعدادات الصوت 21

إعدادات الصورة 21

إعدادات الطاقة 22

إعدادات الفيديو 21

إعدادات جهة التصنيع 22

إعدادات متقدمة 22

ر
14 (DivX)  VOD رمز

رمز اللغة 31

رموز املنطقة 24

ا
البطاريات 27

التبديل إىل وضع االستعداد بكبسة زر واحدة 9

التخلص من املنتج 3

التوصيل بالتلفزيون 7

السطوع 22

فهرس  11

B
12 BD-Live
11 Blu-ray
12 Bonus View

D
21 deep color
14 DivX

E
9 Easylink (HDMI-CEC) 

H
7 HDMI ARC
9 HDMI-CEC

P
PBC )التحكم يف التشغيل( 22

S
17 Smart TV

V
22 VCD

ح
حركة الرشائح 15

ب
بيئة 3

د
دقة الصورة 21
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ت
تبديل 15

تحديث الربنامج 23

تحديث الربنامج )عرب إنرتنت( 23

تشغيل القرص 11

تشغيل بكبسة زر واحدة 9

15 USB تشغيل جهاز تخزين

تشغيل من أجهزة كمبيوتر شخصية 19

تغيري كلمة املرور 21

تفضيل 21

تكرار 15

تنسيقات الصوت 24

تنسيقات الفيديو 26

تنسيقات امللفات 24

تنسيقات الوسائط 24

7 (HDMI ARC) توصيلة الصوت

7 (HDMI ARC) توصيلة الفيديو

توصيلة الفيديو (HDMI قيايس) 8

و
وضع االستعداد التلقايئ 22

وضع الصوت املعرف مسبقاً 20

ق
قامئة القرص 21

قرص ثاليث األبعاد يف الوضع الثنايئ األبعاد 12

ل
لغة الرتجمة 21

لغة الرتجمة الثانية 12

لغة الصوت 21

لغة الصوت الثانية 12

لغة القامئة 21

لغة القرص 21

لوحة العرض 22

م
مؤّقت السكون 22

مجموعة أحرف 14

مزامنة الصورة والصوت 12

مستوى الصوت التلقايئ 20

12 BD-Live مسح ذاكرة

الصوت ما بعد املعالجة 22

الصوت من أجهزة أخرى 8

القامئة الرئيسية 11

املراقبة األبوية 21

املكربّ 26

الوحدة الرئيسية 4

الوضع اللييل 21

ا
استكشاف األخطاء وإصالحها )التشغيل( 28

استكشاف األخطاء وإصالحها )الصوت( 28

استكشاف األخطاء وإصالحها )الصورة( 28

اسم الجهاز 11

ج
جهاز التحكم عن بعد 4

15 USB جهاز تخزين

خ
خيارات 15

خيارات الصوت 15

خيارات الصورة 15

خيارات الفيديو 15

ص
صوت 19

21 HDMI صوت

صوت خلفي السليك 7

صوت محّسن 22

صوت محيطي 20

صورة داخل صورة 12

ع
عروض الرشائح املوسيقية 16

س
سالمة العرض الثاليث األبعاد 3
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مشاركة الوسائط 18

مشاهدة عرض ثاليث األبعاد 12

مكربات الصوت الالسلكية 7

مكربات صوت 5.1 6

ملفات بيانات 14

مواصفات مكربات الصوت 24

موصالت 5

موضع الرتجمة 22

موضع مكربات الصوت 6

ن
نقل الرتجامت تلقائياً 22

ف
فيديو ثاليث األبعاد 12
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 ABOUT DIVX VIDEO: DivX  is a digital video
 format created by DivX, LLC, a subsidiary
 of•Rovi•Corporation.•This•is•an•official•DivX
 Certified•  device that plays DivX video. Visit
 divx.com for more information and software
 tools•to•convert•your•files•into•DivX•videos.
 ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
 Certified•  device must be registered in order to
 play purchased DivX Video-on-Demand (VOD)
 movies. To obtain your registration code, locate
 the DivX VOD section in your device setup
 menu. Go to vod.divx.com for more information
on how to complete your registration.
 DivX•Certified•  to play DivX  and DivX Plus
  HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD
including premium content.

 
 The•terms•HDMI•and•HDMI•High-Definition
 Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
 trademarks or registered trademarks of HDMI
 Licensing LLC in the United States and other
countries.

 
 The Bluetooth  word mark and logos are
 registered trademarks owned by Bluetooth
 SIG, Inc. and any use of such marks by Philips
 is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.

  
 The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc.
in the United States and in other countries.

 CLASS 1
LASER PRODUCT

 

 “Blu-ray 3D  “ and “Blu-ray 3D  “ logo are
trademarks of Blu-ray Disc Association.

 
‘DVD Video’ is a trademark of DVD Format/
Logo Licensing Corporation.

  
 Oracle and Java are registered trademarks of
 Oracle•and/or•its•affiliates.•Other•names•may•be
.trademarks of their respective owners

 
 For DTS patents, see http://patents.dts.com.
 Manufactured under license from DTS Licensing
 Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and
 the Symbol together are registered trademarks,
 and DTS-HD Master Audio | Essential is a
 trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.

 
 Manufactured under license from Dolby
 Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

 
 DivX ,•DivX•Certified• , DivX Plus  HD
 and associated logos are trademarks of Rovi
 Corporation or its subsidiaries and are used
 under license.
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