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تعليمات التشغيل
LED تلفزيون

.Panasonic شكرا على شراء هذا المنتج من

يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة وحذر قبل تشغيل هذا المنتج وبعد ذلك احفظ هذا الكتيّب 
في مكان آمن للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل.

الصور المبينة في هذا الكتيّب هي ألغراض توضيحية فقط.

عربي رقم الموديل

TH-60A430G
TH-60A430K
TH-60A430M
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مالحظة مهمة

هذا المنتج مرخص بموجب رخصة مسجلة AVC لالستعمال 
الشخصي وغير التجاري للمستهلك (i) لتشفير الفيديو مع االلتزام 

 AVC لفك تشفير الفيديو (ii) و/أو (“AVC Video”) AVC بمعيار
ر من قبل المستهلك المرتبط بنشاط شخصي وغير تجاري  المشفّ

و/أو حصل عليه من مزود الفيديو المرخص لتزويد فيديو AVC. ال تمنح 
الرخصة أو تفهم ضمنيا ألي استعمال آخر.

يمكن الحصول على المعلومات اإلضافية من مؤسسة 
MPEG LA, LLC.

.http://www.mpegla.com انظر

شركة Panasonic ال تضمن تشغيل ومستوى أداء األجهزة الخارجية 
المصنّعة من قبل مصنعين آخرين؛ وال نتحمل أية مسؤولية قانونية 

أو ضرر ينتج عن التشغيل و/أو مستوى األداء الناتج عن استعمال مثل 
هذه األجهزة الخارجية المصنّعة من قبل المصنعين االخرين.

ال تنقل التلفزيون إال وهو في وضع عمودي

هذا المنتج يحتوي على البرنامج التالي:

ا لشركة باناسونيك أو من قبلها، (1) البرنامج المطور خصيصً
(2)  البرنامج الذي يملكه طرف ثالث ومصرح باستخدامه لشركة 

باناسونيك،

 GNU LESSER GENERAL (3)  البرنامج المرخص بتصريح
PUBLIC LICENSE، النسخة 2.1 (LGPL V2.1) و/أو،

 LGPL (4)  البرنامج مفتوح المصدر غير البرنامج المرخص بتصريح
.V2.1

تم تصنيف البرنامج باعتباره (3) ويتم توزيعه (4) على أمل أن يكون 
ا، لكن بدون أية ضمانات، وبدون حتى الضمان المطبق على  مفيدً

صالحية العرض في السوق أو كفائته ألغراض االستخدام الخاص.

يرجى الرجوع إلى الشروط والبنود التفصيلية الموضحة حول هذا 
الشأن في قائمة ”ترخيص البرنامج“ من هذا المنتج.

بعد مرور ثالث (3) سنوات على األقل من تسليم هذا المنتج، فإن 
شركة باناسونيك سوف تمنح أي طرف ثالث يتصل بنا من خالل بيان 

االتصال الموضح أدناه، في مقابل رسوم ال تتجاوز نفقتنا الخاصة 
بالتوزيع الفيزيائي لكود المصدر، نسخة كاملة قابلة للقراءة على 
الكمبيوتر من كود مصدر المراسلة المشمول بترخيص التصريح 

LGPL V2.1 أو التراخيص األخرى الملزمة بتنفيذ المثل، باإلضافة إلى 
حقوق النسخ ذات الصلة.

cdrequest@unipf.jp :بيان االتصال

تجدر اإلشارة إلى أن كود المصدر وحقوق النسخ متاحين 

ا مجانًا على موقعنا اإللكتروني الموضح أدناه. أيضً

http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV14/

(TH-60A430K)
(TH-60A430M)

حتى وإن لم ترد أية ملحوظة عن الشركة أو الماركات التجارية 
ا كامالً. للمنتجات، فيجب احترام هذه الماركات التجارية احترامً

 ● High-Definitionو HDMI Logoو HDMI وتعتبر كل من
Multimedia Interface ماركات تجارية أو أسماء تجارية مسجلة 
لشركة HDMI Licensing LLC في الواليات المتحدة وفي غيرها 

من الدول.
تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. اسم Dolby ورمز ● 

.Dolby Laboratories المزدوج هي ماركات تجارية لشركة D حرف
لالطالع على براءات اختراع DTS، انظر موقع اإلنترنت ● 

 DTS تم التصنيع بترخيص من .http://patents.dts.com
ا هي  Licensing Limited. اسم DTS والرمز & DTS والرمز معً

عالمات تجارية مسجلة، كما أن DTS 2.0+Digital Out هي عالمة 
تجارية لشركة .DTS, Inc. © DTS, Inc جميع الحقوق محفوظة.

●  Panasonic هي عالمة تجارية لشركة HDAVI Control™
.Corporation

 ● Microsoft عالمة تجارية مسجلة لشركة Windows
Corporation في الواليات المتحدة وفي غيرها من الدول.

RealMedia وRealVideo وRealAudio هي ماركات تجارية أو 
RealNetworks, Inc. أسماء تجارية مسجلة لشركة

 ●RealNetworks, Inc. هذه البيانات بترخيص وبموافقة شركة
4.4.2.1 شروط االستخدام يجب أن تمنع المستخدم من التعديل ● 

أو الترجمة أو إجراء أية عمليات هندسة عكسية أو إزالة الترجمة 
أو التفكيك أو استخدام أية وسائل أخرى الكتشاف كود المصدر أو 

استنساخ وظائف كود العميل بأية طريقة أخرى، إال إذا كان ذلك األمر 
محظورًا بموجب القوانين المعنية السارية.

4.4.2.2 شروط االستخدام يجب أن تتنصل بشكل واضح، نيابةً عن ● 
Real، من كل الضمانات والشروط غير تلك المنصوص عليها في 

هذه االتفاقية، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك الضمانات 
أو الشروط الضمنية للتداول التجاري والصالحية لغرض معين، 

وعلى نحو فعال يجب أن تستبعد كل المسؤولية عن األضرار غير 
ا تلك العرضية والمترتبة، بما في ذلك على سبيل  المباشرة، خصوصً

المثال ال الحصر خسارة األرباح أو أنظمة االستبدال.
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ال تعرض التلفزيون للمطر أو الرطوبة ● 
المفرطة. يجب عدم تعريض هذا 

التلفزيون إلى تنقيط أو رشق السوائل 
ويجب عدم وضع أوعية مملوءة 

بالسوائل، مثل مزهريات الورد، فوق 
التلفزيون.

ا غريبة داخل التلفزيون من خالل فتحات التهوية.●  ال تدخل أجسامً
ال تستعمل قاعدة دوارة / معدات تركيب غير معتمدة. تأكد من سؤال ● 

وكيل Panasonic المحلي لديك للقيام باجراء اإلعداد أو تركيب 
أقواس التعليق بالحائط المعتمدة.

ال تضغط بقوة على لوحة العرض أو تعرضها لصدمات قوية.● 
ال تضع التلفزيون على أسطح مائلة أو ● 

غير مستقرة، وتأكد من أن التلفزيون 
غير معلق على حافة القاعدة.

هذا التلفزيون مصمم لالستعمال داخل األبنية.● 
هذا التلفزيون مصمم لالستعمال فوق الطاولة.● 
ال تعرض التلفزيون ألشعة الشمس ● 

المباشرة ومصادر الحرارة االخرى.

لمنع انتشار الحريق، ابعد 
الشموع المشتعلة أو 

مصادر اللهب المفتوحة 
األخرى عن هذا المنتج في 

جميع األوقات

أجزاء خطيرة / جسم صغير ■

تحذير

يحتوي هذا المنتج على أجزاء ربما تكون خطيرة مثل األكياس ● 
ن أن يستنشقها أو يبلعها األطفال بدون قصد.  البالستيكية، ويمكِ

أبعد هذه األجزاء عن األطفال الصغار.

القاعدة الدوارة ■

تحذير

ال تفكك أو تعدل القاعدة الدوارة.● 

تنبيه

ال تستعمل أية قاعدة دوارة غير القاعدة الدوارة المزودة مع هذا ● 
التلفزيون.

ال تستعمل القاعدة الدوارة اذا أصبحت ملتوية أو متضررة. إذا حدث ● 
هذا، فاتصل بأقرب وكيل لشركة Panasonic حاال.

أثناء اإلعداد، تأكد من أن كل البراغي مشدودة بشكل آمن.● 
تأكد من أن التلفزيون لن يتعرض لالصطدام أثناء تركيب القاعدة ● 

الدوارة.
تأكد من أن االطفال ال يتسلقون على القاعدة الدوارة.● 
ب أو انزع التلفزيون عن القاعدة الدوارة بواسطة شخصين على ●  ركّ

االقل.
ب أو انزع التلفزيون بواسطة االجراء المحدد.●  ركّ

التهوية ■

تنبيه

ا كافيًا حول التلفزيون للمساعدة على منع ارتفاع الحرارة،  اترك فراغً
التي يمكن أن تؤدي الى إخفاق بعض المكونات اإللكترونية بشكل 

مبكر.

احتياطات األمان

للمساعدة في تجنب خطر الصدمة الكهربائية، الضرر أو الجروح، يرجى 
اتباع التحذيرات والتنبيهات الواردة أدناه:

قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي والسلك ■

تحذير

إذا اكتشفت أي شيء غير طبيعي، 
فقم فورًا بنزع قابس الطاقة 

الكهربائية الرئيسي.
أنواع المقابس الكهربائية تختلف ● 

باختالف البلدان.

هذا التلفزيون مصمم لالستعمال على:● 
 : TH-60A430G/TH-60A430K  —

  تيار متردد مفرد 240-220 فولت، 60 / 50 هرتز.
: TH-60A430M  —

  تيار متردد تلقائي 240-110 فولت، 60 / 50 هرتز.
ادخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بصورة كاملة داخل فتحة ● 

توصيل الطاقة الكهربائية.
تأكد من أنه يمكن الوصول إلى قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي ● 

بصورة سهلة.
افصل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي عند تنظيف التلفزيون.● 

ال تلمس قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بأيدٍ مبللة.● 

ال تتلف سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي.● 

ال تضع أجسام ثقيلة على السلك. •

ال تضع السلك بالقرب من أجسام  •
ذات درجة حرارة عالية.

ال تسحب سلك الطاقة  •
الكهربائية. امسك جسم قابس 
الطاقة الكهربائية الرئيسي عند 

فصل القابس.

ال تحرّك التلفزيون عندما يكون سلك الطاقة الكهربائية موصالً  •
مع فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.

ال تؤرجح، وال تثن سلك الطاقة الكهربائية بصورة مفرطة وال  •
تشده بصورة مفرطة.

ال تستعمل قابس طاقة كهربائية أو فتحة مقبس توصيل طاقة  •
كهربائية متضررة.

تأكد من أن التلفزيون ال يسحق سلك الطاقة الكهربائية  •
الرئيسي.

ال تستعمل أي سلك طاقة كهربائية رئيسي غير ذلك المزود مع هذا ● 
التلفزيون.

توخَّ الحذر ■

تحذير

ل التلفزيون بنفسك ألنه هناك ●  ال تنزع األغطية وال تعدّ
أجزاء حيّة قابلة للوصول عند نزعها. ال توجد أجزاء في 
الداخل يمكن صيانتها من قبل الشخص المستعمل.
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الملحقات

وحدة التحكم عن بعد

 (الصفحة 8)
 ●N2QAYB000825

القاعدة الدوارة

 (الصفحة 4، 5)

سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي

 (الصفحة 6)
(A430K مجموعة)

(A430G مجموعة)

(A430M مجموعة)

بطاريات (2)

 ●R6
 (الصفحة 8)

تعليمات التشغيل

ال يجوز وضع الملحقات جميعها مع بعض. احذر من رميها بدون ● 
قصد.

تجميع / نزع القاعدة الدوارة

 برغي التجميع (4)

M5 × 15

 برغي التجميع (4)

M4 × 12

 دعامة (2)

 قاعدة

الحد األدنى للمسافة:

(سم)

10

10

10 10

يجب عدم إعاقة التهوية بواسطة ● 
تغطية فتحات التهوية بمواد مثل ورق 
الصحف أو أغطية الطاولة أو الستائر.

ا من عدم إعاقة ●  سواء أكنت تستعمل قاعدة دوارة أم ال، تأكد دائمً
فتحات التهوية في أسفل التلفزيون وتوفر مساحة كافية لتوفير 

تهوية كافية.

نقل التلفزيون ■

تنبيه

قبل نقل التلفزيون أو تحريكه، افصل كل الكبالت.

 ●.TV يجب أن يقوم شخصان بتحريك التلفزيون

عند عدم االستعمال لوقت طويل ■

تنبيه

يستهلك التلفزيون كمية طاقة كهربائية قليلة عند عدم تشغيل 
التلفزيون، وذلك عند ترك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصالً مع 

فتحة توصيل الطاقة الكهربائية.

انزع قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي من مقبس الحائط عند عدم ● 
استعمال التلفزيون لفترة طويلة من الزمن.

ظروف االستعمال ■

تنبيه

هذا التلفزيون مخصص لالستعمال في األجواء االستوائية.● 

بطارية لوحدة التحكم عن بعد ■

تنبيه

التركيب غير الصحيح يمكن أن يسبب تسرب البطارية وتآكلها ● 
وانفجارها.

 ●. استبدل فقط بنفس النوع أو نوع مساوٍ
ال تمزج البطاريات القديمة مع الجديدة.● 
ال تمزج بطاريات من أنواع مختلفة مع بعض. (مثل بطاريات قلوية ● 

مع بطاريات منغنيزية).
ال تستعمل بطاريات قابلة إلعادة الشحن (Ni-Cd، إلخ).● 
ال تحرق أو تكسر البطاريات.● 
ال تعرّض البطاريات الى الحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو النار ● 

أو ما شابه ذلك.
تأكد من التخلص من البطاريات بصورة صحيحة.● 
انزع البطارية من الوحدة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة، ● 

وذلك لمنع تسريب البطارية أو التأكل أو االنفجار.
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التوصيالت
هذا التلفزيون غير مزود بالجهاز الخارجي واألسالك الموضحة في ● 

الصورة.
يرجى التأكد من فصل الوحدة من مقبس الطاقة الكهربائية ● 

الرئيسي قبل توصيل أو فصل أية كابالت.
افحص نوع األطراف ومقابس الكابالت فيما إذا كانت صحيحة عند ● 

التوصيل.
استخدم كابل كامل األسالك ويتفق مع HDMI بشكل كامل.● 
ا عن األجهزة اإللكترونية (أجهزة الفيديو، ●  احفظ التلفزيون بعيدً

وخالفه) أو المستشعرات التي تعمل باألشعة تحت الحمراء، وإال 
فقد يحدث تشويه للصورة / الصوت أو قد يتأثر تشغيل األجهزة 

األخرى.
ا قراءة كتيب تعليمات تشغيل الجهاز الموصل.●  يرجى أيضً

األطراف

خلفية التلفزيون

1

2

3

5
4

USB منفذ  1
HDMI1 - 2  (الصفحة 6، 7)  2

AV IN (COMPONENT / VIDEO)  (الصفحة 6، 7)  3
طرف الهوائي  (الصفحة 6)  4

AUDIO OUT  5

تجميع القاعدة الدوارة ■
A

C

D
1

B

3

2

نزع القاعدة الدوارة من التلفزيون

تأكد من نزع القاعدة الدوارة بالطريقة التالية عند استعمال قوس 
التركيب على الجدار أو إعادة التلفزيون إلى كرتونة التخزين.

1  اخلع براغي التجميع  من التلفزيون.
2  ارفع التلفزيون عن المنصة.

3  اخلع براغي التجميع  من الدعامة.
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AV أجهزة الصوت والصورة

■ VCR / DVD مسجل
تلفزيون

RF كابل  

HDMI كابل  

VCR / DVD  مسجل  

الهوائى  

جهاز استقبال الستااليت ■

تلفزيون

HDMI كابل  

جهاز استقبال الستااليت  

التوصيالت االخرى

■ DVD ل مشغّ

(COMPONENT جهاز)
تلفزيون

(المشاهدة)

(االستماع)

DVD ل مشغّ  

كاميرا فيديو / جهاز ألعاب ■

(جهاز فيديو)

التوصيل الرئيسي

سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي ■

 

ادخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي 
بصورة كاملة في مكانه.

عند فصل سلك الطاقة الكهربائية الرئيسي، ● 
ً من فصل قابس الطاقة الكهربائية  تأكد جيدا

الرئيسي من فتحة مقبس مأخذ التيار أوالً.

 AC 220-240 تيار متردد
فولت 60 / 50 هرتز

سلك الطاقة الكهربائية 
الرئيسي (مزوّد)

 AC 110-240 تيار متردد
فولت 60 / 50 هرتز

: TH-60A430M

 TH-60A430G /
: TH-60A430K

الهوائى ■
تلفزيون

RF كابل  

الهوائى  

احرص على توافر حيز فراغ بين التلفزيون وكابل RF لمنع تشوه ● 
الصورة.

ال تضع كابل RF بالقرب من األسالك الكهربائية لتجنب الضوضاء.● 
ال تضع كبل RF تحت التلفزيون.● 
يجب أن يلبي الهوائي والكابل الصحيح ( 75 متحد المحور) ● 

وقابس بطرف صحيح معيار الحصول على جودة أفضل للصورة 
والصوت.

في حالة استعمال نظام هوائي مشترك، قد يستدعي األمر تركيب ● 
كابل توصيل و قابس صحيحين بين مقبس الهوائي الموجود في 

الجدار وجهاز التلفزيون.
يمكن أن يساعدك مركز خدمات التلفزيون أو الوكيل في منطقتك ● 

في الحصول على نظام الهوائي الصحيح الخاص بمنطقتك و 
الملحقات المطلوبة.

أية أمور تتعلق بتركيب الهوائي وتحديث األنظمة الموجودة أو ● 
الملحقات المطلوبة والتكاليف الالزمة، هي على مسؤوليتك أنت، 

العميل.
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التعرف على وحدات التحكم

المؤشر / لوحة التحكم

1

5 7

2

3

4
6

الجانب الخلفي للتلفزيون

اختيار وضع المدخل  1
كرر الضغط إلى أن تصل إلى الوضع المرغوب.● 

[القائمة الرئيسية]
اضغط باستمرار لمدة حوالي 3 ثوان لعرض القائمة ● 

الرئيسية.

موافق (عندما تكون في نظام القوائم)
االنتقال قناة ألعلى / ألسفل  2

االنتقال بالمؤشر ألعلى / ألسفل (عندما تكون في نظام القائمة)

رفع / خفض الصوت  3
المؤشر لليسار / لليمين (عندما تكون في نظام القائمة)

مفتاح توصيل / فصل الطاقة الكهربائية الرئيسي  4
استخدم هذا المفتاح لتوصيل أو فصل الطاقة ● 

الكهربائية الرئيسية.

مستقبل إشارة التحكم عن بعد  5
ال تضع أية أجسام بين مستقبل إشارة التحكم عن بعد ● 

الموجود في التلفزيون و وحدة التحكم عن بعد.

مستشعر البيئة المحيطة  6
يتحسس السطوع لضبط جودة الصورة عندما تكون ● 

وظيفة [مستشعر البيئة المحيطة] في قائمة الصورة 
مضبوطة على وضع [تشغيل].

LED ضوء  7
األحمر: االستعداد

اخضر: تشغيل
يومض الضوء LED عندما يستقبل التلفزيون أمرًا من ● 

وحدة التحكم عن بعد.

تلفزيون

(المشاهدة)

(االستماع)

جهاز ألعاب  

كاميرا فيديو  

مكبر صوت (لالستماع من خالل السماعات) ■
استعمل طرف HDMI2 لتوصيل مضخم صوت. هذا التوصيل قابل ● 

للتطبيق عند استخدام مضخم صوت يمتلك وظيفة ARC (قناة 
عودة الصوت).

 ،ARC أما فيما يخص مضخمات الصوت التي ال يوجد بها وظيفة
.AUDIO OUT استخدم كابل

لالستمتاع بالصوت متعدد القنوات من جهاز خارجي (على سبيل ● 
المثال نظام Dolby Digital 5.1ch)، فقم بتوصيل الجهاز 

بمضخم صوت. لمعرفة أماكن التوصيالت، اقرأ كتيبات تعليمات 
الجهاز ومضخم الصوت.

تلفزيون

HDMI كابل  

مضخم صوت مع نظام سماعات  

ل DVD، وخالفه) األجهزة الخارجية (مشغّ  
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[قائمة الخيارات]  7
الضبط االختياري السهل للمشاهدة أو سماع الصوت، إلخ.● 

األزرار الملونة  8
(أحمر-أخضر-أصفر-أزرق)

تستخدم هذه األزرار لالختيار والبحث وتشغيل الوظائف ● 
المختلفة.

رفع / خفض الصوت  9
األزرار الرقمية  10

تغيّر القناة و صفحات نصوص المعلومات.● 
تضبط الحروف.● 
ل هذا الزر التلفزيون.●  عندما يكون التلفزيون في وضع االنتظار، يشغّ

ثابت  11
يقوم بتجميد / تحريك الصورة.● 

اختيار وضع المدخل  12
TV - ينتقل إلى وضع التلفزيون.● 
AV - ينتقل إلى وضع مدخل AV من قائمة اختيار المدخل.● 

المؤقت متوقف  13
يضبط الفترة الزمنية للتلفزيون للدخول في وضع ● 

االستعداد تلقائيًا.

يقوم بتغيير وضع الصوت المتعدد (إن وجد)  14
مؤشر وضع الصوت:● 

: استريو

: أحادي

I رئيسي :

II ثانوي :
خروج  15

يقوم بالرجوع إلى شاشة العرض المعتادة.● 

أزرار المؤشرات  16
تحدد الخيارات و الضبط.● 

إرجاع  17
يعود إلى القائمة / الصفحة السابقة.● 

المقاس  18
يغيّر نسبة العرض إلى اإلرتفاع.● 

االنتقال قناة ألعلى / ألسفل   19
تشغيل / إيقاف كتم الصوت  20

آخر مشهد  21
ينتقل إلى القناة المعروضة أخيرًا أو وضع المدخل.● 

تركيب / نزع البطاريات ■

اسحب للفتح

مشبك

تأكد من تركيب البطاريات باستخدام 
القطبية الصحيحة (+ أو –)

أغلق

وحدة التحكم عن بعد

مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل في وضع االستعداد  1
VIERA TOOLS  2

يعرض بعض األيقونات الخاصة ويتيح الدخول بسهولة.

PHOTO VIDEO MUSIC ECO NAVIGATION

VIERA Link

[VIERA Link]  (الصفحة 16)● 
[الصورة] في مشغل الوسائط  (الصفحة 15)● 
[الفيديو] في مشغل الوسائط  (الصفحة 15)● 
[الموسيقى] في مشغل الوسائط  (الصفحة 15)● 
[المالحة البيئية]  (الصفحة 13)● 

[القائمة الرئيسية]  3
اضغط للوصول إلى الصورة والصوت والمؤقت واإلعداد ● 

والمساعدة.

اختيار الصورة  4
يغيّر [وضع المشاهدة].● 

المعلومات  5
يعرض معلومات القناة والبرنامج.● 

موافق  6
يؤكد االختيارات والخيارات.● 
اضغط عليه يعد اختيار أماكن القنوات لتغيير القناة ● 

بسرعة.
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مشاهدة المدخالت 
الخارجية

قم بتوصيل الجهاز الخارجي (أجهزة DVD ،VCR، وخالفه) فيمكنك 
مشاهدة المدخل.

قم بتشغيل التلفزيون  1

HDMI عند االتصال مع

يستقبل إشارات الدخل أوتوماتيكيًا عند بدء التشغيل.

إذا لم يتم تشغيل وضع الدخل أوتوماتيكيًا

إجراء  و

افحص إعداد الجهاز.● 

عرض قائمة اختيار المدخالت  2

اختيار وضع الدخل الموصل مع الجهاز  3

اختيار المدخل

HDMI 1

HDMI 2
الصوت والفيديو

تلفزيون

ا اختيار اإلدخال من خالل الضغط على زر AV بشكل  يمكنك أيضً
متكرر. 

اإلعداد التلقائي ألول مرة
يضبط التلفزيون أوتوماتيكيًا ويبحث عن قنوات التلفزيون المتوفرة 

عندما يتم تشغيل التلفزيون ألول مرة.

هذه الخطوات غير ضرورية إذا قام الوكيل المحلي بضبط الجهاز.● 
برجاء استكمال الوصالت (صفحة 5 - 7) واإلعدادات (عند اللزوم) ● 

للجهاز الموصل قبل بدء إعداد الصوت. لمزيد من التفاصيل حول 
إعدادات الجهاز الموصل، يرجى قراءة كتيب تعليمات الجهاز.

أدخل قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي لهذا التلفزيون   1
مع فتحة مخرج الطاقة الكهربائية وبعد ذلك قم 

بتوصيل الطاقة الكهربائية

POWER

يستغرق األمر عدة ثوان كي يتم تشغيل الجهاز.● 

اختر العناصر التالية  2
اضبط كل عنصر من خالل اتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.

مثال:
برجاء اختيار بيئة المشاهدة التي تفضلها.

منزل متجر

كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد ■

تحريك المؤشر

الدخول إلى البند / تخزين اإلعداد

العودة إلى البند السابق

الخروج من البند

اختر لغتك

اختر [المنزل]

اختر بيئة مشاهدة [المنزل] لالستخدام في بيئة منزلك.

[متجر] هو العرض في المتجر.● 
لتغيير بيئة المشاهدة فيما بعد، سوف تحتاج الى إعادة ضبط كل ● 

اإلعدادات من خالل الدخول إلى حالة المصنع.

يرجى اختيار البلد

اختر منطقتك

 ● OK  عند اختيار [آخر/التلفزيوني الكيبل] ، فاضغط على الزر
(موافق)، ثم اختر مخطط القنوات من الهند CATV أو  جنوب 
 CATV األمريكي أو CATV أفريقيا أو النظام األمريكي أو نظام

اليابان.

لقد أتممت اإلعداد التلقائي اآلن والتلفزيون جاهز 
للمشاهدة.

mqawi
Rectangle

mqawi
Callout
AR translation ref.Select your area● When selecting [CATV/Other], press the OK button, and then select the Channel Plan from Indian CATV, South Africa, American System, American CATV or Japan CATV.
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استخدام وظائف القائمة

عرض القائمة  1

اختيار القائمة  2
 القائمة الرئيسية

الصورة

اختيار البند  3
1/2

60
70

وضع المشاهدة ديناميكي
اإلضاءة الخلفية

التباين

االختيار من بدائل ■

توازن اللون

بارد

ساخن

عادي

الضبط باستخدام الشريط المتحرك ■

الحدة50

متحرك

الذهاب إلى الشاشة التالية ■

قفل أمان األطفال دخول

الصورة

وضع المشاهدة
يقوم باختيار وضع الصورة المفضل لك لكل مدخل.

[ديناميكي]: يقوم بتحسين التباين والحدة للمشاهدة في غرفة 
مضيئة.

[عادي]: االستخدام المعتاد للمشاهدة في ظروف اإلضاءة المعتادة.
[سينما]: يقوم بتحسين أداء التباين واألسود واأللوان لمشاهدة األفالم 

في غرفة مظلمة. 

[سينما حقيقية]: يقوم بإنتاج جودة الصورة األصلية بدقة بدون أية 
مراجعة.

[حسب الرغبة]: يقوم بضبط كل بند من بنود القائمة يدويًا ليتناسب 
مع جودة الصورة المفضلة.

في كل وضع للمشاهدة، يمكن ضبط وتخزين [اإلضاءة الخلفية]، 
[التباين]، [السطوع]، [اللون]، [الحدة]، [درجة اللون]، [درجة حرارة األلول]، 

[لون مشرق]، [التحكم المتوائم في اإلضاءة الخلفية]، [مستشعر 
البيئة المحيطة]، [تقليل الضوضاء] و[تقليل ضوضاء MPEG] لكل 

مدخل.

قفل أمان األطفال

يمكنك غلق بعض القنوات / أطراف دخل AV والتحكم في من 
يشاهدها.

 PIN عند اختيار قناة مغلقة / دخل مغلق، تظهر رسالة. أدخل رقم
للمشاهدة.

 [اإلعداد]  [قفل أمان األطفال]

1   أدخل رقم PIN (4 أرقام)
أدخل رقم PIN مرتين في اإلعداد األول.● 
قم بتدوين رقم PIN خشية أن تنساه.● 
يمكن تخزين ”0000“ كرقم PIN أساسي وهو يعتمد ● 

على البلد التي تختارها.

2  اختر [قائمة قفل أمان األطفال] واضبط القناة / الدخل المراد إغالقه

 :  يظهر عند إغالق قناة / مدخل

قائمة قفل أمان األ طفال - التلفزيون والصوت والفيديو
القفل

تلفزيون مجاني
تلفزيون مجاني
تلفزيون مجاني

تناظري
تناظري
تناظري

الصوت والفيديو
الصوت والفيديو

النوع
DVB-C
DVB-T
DVB-T
تناظري
تناظري
تناظري
خارجي
خارجي

المدخل
BBC 1 Wales
BBC THREE

E4C

BBC1
*****
AV1
AV2

االسم
101
7
14
VCR
1
2

لتعديل القائمة باستخدام األزرار الملونة

إغالق الكل: يقوم بإغالق جميع القنوات والمدخالت. ■
إلغاء قفل الكل: يقوم بإلغاء قفل الكل. ■

■ PIN لتغيير رقم
اختر [تغيير PIN] وأدخل رقم PIN جديد مرتين.

مالحظة

تحديد [حالة الشحن] (الصفحة 13) يمحو رقم PIN وجميع ● 
اإلعدادات.
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إعدادات الخيارات

وضع اللعبة ■
يقدم صورًا مناسبة إلشارة االستجابة السريعة عند تشغيل ● 

األلعاب.
 ●TV غير سارة في وضع التلفزيون
لعرض تسجيل مستمر للوقت الذي تم استغراقه في استعمال  ● 

[وضع اللعبة] [عرض مدة اللعب] (صفحة 13) 
وضع إيقاع الفيلم ■

يقوم بتحسين درجة النقاوة الرأسية لصور الفيلم.
هذه الوظيفة متاحة لإلشارة المتداخلة.● 
1080p بيكسل مباشر ■

ينسخ جودة الصورة األصلية بالتفصيل إلشارة الدخل 1080 بيكسل 
.(HDMI)

■ HDMI نوع محتوى
يضبط إعدادات الصورة لكل مدخل HDMI حسب نوع المحتوى المختار.
[تلقائي]: يضبط إعدادات الصورة تلقائيًا حسب محتوى HDMI الذي 

.HDMI يتم استقباله إذا كان الجهاز الموصل يدعم محتوى
 لضبط إتاحة كل نوع محتوى لوضع [تلقائي]، اختر [إعداد التفاصيل ● 

التلقائية].
 ●.HDMI بالنسبة لدخل
■ HDMI RGB مدى

.HDMI يضبط مستوى األسود للصورة لكل مدخل

إذا لم يكن مستوى األسود مناسبًا، اختر [كامل].● 

 ●.HDMI بالنسبة لدخل
■ AV نظام ألوان

يقوم اختياريًا باختيار نظام األلوان المستند إلى إشارات الفيديو.
 ●AV لدخل اإلشارة الصوتية المرئية

■ 3D-COMB
يجعل الصور الثابتة أو بطيئة الحركة أكثر حيوية.

وأحيانًا، فعند رؤية صور ثابتة أو بطيئة الحركة، قد تظهر نماذج األلوان. 
اضبط على [تشغيل] لعرض ألوان أدق وأكثر حدة.

الستقبال إشارة PAL / NTSC في وضع التلفزيون أو من مجموعة.● 

إعدادات الشاشة

16:9 مسح شامل ■
يختار نطاق الشاشة الذي يعرض الصورة لمقاس 16:9.

[تشغيل]: يقوم بتكبير الصورة إلخفاء حافة الصورة.
[إيقاف]: يعرض الصورة بالحجم األصلي.

اضبط على [تشغيل] في حالة وجود ضوضاء على حافة الشاشة.● 

 ● HD(التحديد القياسي) و SD يمكن تخزين هذه الوظيفة إلشارات
(التحديد العالي) بالترتيب.

■ H مقاس
يقوم بتحويل مقاس المسح األفقي.

عمليات ضبط التكبير والتصغير ■
يضبط الوضع الرأسي والحجم عند ضبط المقاس على وضع [متساو] 

أو [تكبير وتصغير].
[تمام]: حجم V األقصى هو 3.

[تكبير وتصغير]: حجم V األقصى هو 15.
عرض الشاشة ■

يقوم بإيقاف / تشغيل الشاشة بدون إطفاء التلفزيون.
يكون الصوت فعاالً حتى وإن كانت الشاشة مطقأة.● 
اضغط على أي زر (ما عدا استعداد) لتشغيل الشاشة.● 

اإلضاءة الخلفية / التباين / السطوع / اللون / الحدة

يقوم بضبط هذه الخيارات حسب تفضيالتك الشخصية.

درجة اللون
يقوم بضبط تدرج ألوان الصورة بما يتناسب مع ذوقك.

 ●.NTSC الستقبال إشارة

درجة حرارة األلون
يختار درجة حرارة األلون بالصورة.

لون مشرق

يقوم أوتوماتيكيًا بضبط اللون إلعطاء صورة أكثر إشراقًا.

التحكم المتوائم في اإلضاءة الخلفية

يقوم أوتوماتيكيًا بضبط اللون إلعطاء صورة أكثر حيوية.

مستشعر البيئة المحيطة
وظيفة التحكم األوتوماتيكي في السطوع.

يقوم بضبط إعدادات الصورة أوتوماتيكيًا حسب ظروف اإلضاءة 
المحيطة.

تقليل الضوضاء

يقوم بتقليل ضوضاء الصورة وأي أصوات ارتعاش في أجزاء حافة الصورة.

 MPEG تقليل ضوضاء

يقوم بتقليل ضوضاء MPEG في وضع التليفزيون أو من المجموعة.

وظيفة إبداع اإلطار الذكي

تعمل أوتوماتيكيًا على جعل الصورة سلسة وواضحة.

اإلعدادات المتقدمة

يتاح عندما تضبط [وضع المشاهدة] على [سينما حقيقية] أو [حسب 
الرغبة].

التحكم المتوائم في جاما ■

يقوم أوتوماتيكيًا بالتحكم في مستوى اإلضاءة حسب الصور.
موسع اللون األسود ■

يقوم أوتوماتيكيًا بضبط درجات األسود بالصورة.

توازن األبيض ■
يضبط اتزان األبيض لإلشارات الحمراء والخضراء والزرقاء.

التحكم في األلوان ■
يضبط تدرج األلوان ودرجة التشبع والسطوع.

جاما ■
[جاما]: يقوم بتحويل منحنى جاما [2.6] / [2.4] / [2.2] / [2.0] / [1.8].

[إرجاع األوضاع االفتراضية]: يقوم بإرجاع إعدادات جاما االفتراضية 
في هذه القائمة.

إرجاع األوضاع االفتراضية ■

يقوم بإرجاع إعدادات الصورة االفتراضية في هذه القائمة.
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المحيط

ضبط الصوت المحيط.

التحكم في التحسين التلقائي

يتحكم تلقائيًا في االختالفات الكبيرة لمستوى الصوت بين القنوات 
والمدخالت.

تحسين مستوى الصوت

يضبط مستوى الصوت لكل قناة أو كل وضع دخل على حدة.

مسافة السماعة للجدار

يقوم بتعويض الصوت منخفض التردد مع المسافة بين السماعات 
والجدار.

إذا كانت المسافة الخلفية بين التلفزيون والجدار في حدود 30 سم، ● 
فعندئذٍ يوصى باختيار [حتى 30 سم].

إذا كانت المسافة الخلفية بين التلفزيون والجدار أكبر من 30 سم، ● 
فعندئذٍ يوصى باختيار [أكبر من 30 سم].

MPX وضع

يختار وضع الصوت المتعدد. (إن وجد)

[استريو]: استخدمه بالشكل المعناد.
[أحادي]: في حالة تعذر استقبال إشارة االستريو.

[M2] / [M1]: يتاح عند إرسال إشارة أحادية.

 HDMI دخل
يختار لمواءمة إشارة الدخل. (الصفحة 18)

.HDMI [رقمي]: عند نقل الصوت عبر وصلة كابل
.HDMI-DVI [تناظري]: عند عدم نقل الصوت عبر وصلة كابل مهايئ

 ●.HDMI بالنسبة لدخل

إرجاع األوضاع االفتراضية

يعيد ضبط األوضاع الحالية لكل من [العمق] و[الحدة] و[الموازنة] 
و[محيط] و[الطراز] و[المعاق بصريًا] على اإلعدادات االفتراضية.

المؤقت

مؤقت اإليقاف
يضبط الفترة الزمنية إلى أن يدخل التلفزيون تلقائيًا في وضع 

االستعداد.

االستعداد التلقائي

يضبط الفترة الزمنية التي يظل التلفزيون خاللها مشغالً في حالة 
عدم تنفيذ خطوات تشغيل [إيقاف] / [2] / [4] (ساعات).

التحويل األوتوماتيكي للدخل بينما الجهاز موصل يؤثر على هذه ● 
الوظيفة ويعاد الحساب الزمني.

تظهر رسالة التنبيه قبل الدخول في وضع االستعداد بثالث دقائق.● 

ال توجد إشارة إليقاف تشغيل التيار

ا ألي  يوقم أوتوماتيكيًا بتحويل التلفزيون إلى وضع االستعداد منعً
استهالك غير ضروري للطاقة في حالة عدم استقبال أية إشارات أو عدم 

تنفيذ أية عملية تشغيل لمدة عشر دقائق.
تظهر رسالة التنبيه قبل الدخول في وضع االستعداد بثالث دقائق.● 

نسخ التعديل

تعمل على مهايئة صورة النسخ مع المدخالت األخرى. ال يتم نسخ ● 
[تهيئات الخيار] و [تهيئات الشاشة].

[وضع مشاهدة الوجهة] ■
يقوم بضبط وضع المشاهدة لدخل الوجهة المعني [السينما 

الحقيقيّة] / [مخصصة].

[الوجهة] ■
يقوم باختيار دخل الوجهة.

[بداية النسخ] ■
يختار [نعم] لبدء عملية النسخ.

إرجاع األوضاع االفتراضية

يقوم بإعادة ضبط الوضع الحالي لعرض الشاشة للمدخل المختار إلى 
اإلعدادات االفتراضية.

الصوت

الوضع

يقوم باختيار وضع الصوت المفضل.

الوضع المختار يؤثر على جميع إشارات الدخل.● 

[قياسي]: يوفر جودة الصوت المناسبة لجميع أنواع المشاهد.
[موسيقى]: يقوم بتحسين جودة الصوت لمشاهدة الفيديوهات 

الموسيقية، وخالفه.

[حديث]: يقوم بتحسين جودة الصوت لمشاهدة األخبار واألعمال 
الدرامية، وخالفه.

[المستخدم]: يضبط األصوات يدويًا من خالل استخدام اإلكواليزر بما 
يتناسب مع جودة الصوت التي تفضلها.

بالنسبة لوضع المستخدم، يتاح وضع [اإلكواليزر] في قائمة الصوت ● 
بدالً من [العمق] و[الحدة]. اختر [اإلكواليزر] واضبط التردد.

العمق

يضبط المستوى لتحسين أو تقليل خرج الصوت األقل واألعمق.

الحدة

يضبط المستوى لتحسين أو تقليل خرج الصوت األحد واألعلى.

اإلكواليزر

يضبط مستوى التردد بما يتناسب مع جودة الصوت المفضلة لك.

تتاح هذه الوظيفة عند ضبط [الوضع] على [المستخدم].● 
اختر التردد وقم بتغيير مستوى التردد باستخدام زر المؤشر. ● 
لتحسين الصوت العميق، ارفع مستوى التردد األقل. لتحسين ● 

الصوت الحاد، ارفع مستوى التردد األعلى.
إلعادة ضبط مستويات كل تردد على اإلعدادات االفتراضية، اختر ● 

[إرجاع األوضاع االفتراضية] من خالل استخدام زر المؤشر.

الموازنة

يقوم بضبط مستوى الصوت للسماعات اليمنى واليسرى.
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إعدادات أخرى

توفير الطاقة ■

يقوم بتقليل سطوع الصورة للتوفير في استهالك الطاقة.

مساعدة

االختبار الذاتي للتلفزيون ■
يعمل على تشخيص مشكالت الصورة أو الصوت

احرص على اتباع التعليمات الموضحة على الشاشة.● 

معلومات النظام ■
يعمل على عرض معلومات النظام لهذا التليفزيون.

ضبط وتعديل القنوات

يمكنك إعادة ضبط القنوات أو إنشاء قوائم لقنواتك المفضلة وتخطي 
القنوات غير المرغوبة، وخالفه.

[قائمة الضبط][إعداد]

الضبط التلقائي

يقوم أوتوماتيكيًا يإعادة ضبط جميع القنوات التي يتم استقبالها في 
منطقتك.

[الموالفة اليدوية] (تلفزيون تناظري)
يعمل على ضبط قنوات التلفزيون التناظري يدويًا بعد االنتهاء من 

الموالفة األوتوماتيكية.

1

1
الموالفة الدقيقة

نظام الصوت
نظام األلوان Auto

5.5MHz

CH2

120

Store

الضبط اليدوي

الموالفة اليدوية

 [الموالفة الدقيقة]: تستخدم لتنفيذ إجراءات ضبط صغيرة  ■
على عملية موالفة أية قناة فردية (تحت تأثير الظروف الجوية، 

وما إلى ذلك)

 [الموالفة اليدوية]: يعمل على ضبط قنوات التلفزيون التناظري  ■
يدويًا بعد االنتهاء من الموالفة األوتوماتيكية.

تعمل على ضبط نظام الصوت واأللوان، وتطبيق هذه  –
الوظيفة بعد ذلك. يعمل معياريًا على ضبط نظام األلوان 

[تلقائي].
إذا كان هناك مسجل فيديو موصالً بكابل التردد الالسلكي  –

فقط، فاختر وضع القناة [0].

1  اختر وضع القناة
2  اختر القناة

3  بحث
4  اختر [تخزين]

اإلعداد

التنقل االقتصادي

يضبط التلفزيون للتشغيل بأكثر األوضاع توفيرًا للطاقة.
 ●.[VIERA TOOLS] يمكنك الدخول إلى هذا البند باستخدام

قفل أمان األطفال (الصفحة 10)

قائمة الضبط (الصفحة 13)

اللغة
■ OSD لغة

يقوم بتغيير لغة البيانات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات العرض

الفتات الدخل ■
يدخل على قائمة الفتات الدخل الختيار الفتة لكل وضع دخل أو يضبط 

على تخطي الالفتة غير الموصلة لسهولة التمييز واالختيار في [اختيار 
الدخل] (الصفحة 9) أو اللوحة.

لتخطي وضع الدخل، اختر [تخطي].● 
المهلة الزمنية لعرض الالفتة ■

توضح مدة بقاء الفتة المعلومات على الشاشة.

عرض مدة اللعب ■
قم بتغيير وضع الضبط إلى [On] (تشغيل) لعرض الزمن الذي تم 

استغراقه في استعمال وضع األلعاب في أعلى يمين الشاشة، وذلك 
كل 30 دقيقة.

عرض مدة اللعب ■
تكون هذه الوظيفة متاحة عندما يتم ضبط [وضع األلعاب] ● 

(صفحة 11) على الوضع [تشغيل].

VIERA Link إعدادات
■ VIERA Link

يضبط الستخدام وظائف VIERA Link على [تشغيل] / [إيقاف].
تشغيل رابط ■

عندما يبدأ جهاز HDMI موصل في التشغيل، يتم تشغيل التلفزيون 
ويتم تحويل وضع الدخل تلقائيًا.

فقط عندما يكون التلفزيون في وضع االستعداد.● 
إيقاف رابط ■

ا ضبط جهاز  عند ضبط التلفزيون على وضع االستعداد، فإنه يتم أيضً
HDMI الموصل تلقائيًا على وضع االستعداد.

توفير الطاقة في وضع االستعداد ■
يتحكم في الجهاز الموصل لتقليل استهالك الطاقة في وضع 

االستعداد.

تتاح هذه الوظيفة عند ضبط [VIERA Link] على [تشغيل] وضبط ● 
[إيقاف الرابط] على [تشغيل].

االستعداد التلقائي الذكي ■
يجعل جهاز HDMI الموصل الذي ال يتم مشاهدته وال يتم استخدامه 

يدخل في وضع االستعداد لتقليل استهالك الطاقة.

تتاح هذه الوظيفة عند ضبط [VIERA Link] على [تشغيل].● 

قائمة النظام

حالة الشحن ■
يقوم بإعادة ضبط جميع اإلعدادات على الحالة األصلية.

قائمة الترخيص ■
يعرض معلومات ترخيص البرنامج.

mqawi
Rectangle

mqawi
Callout
AR translation ref.Help■ TV Self TestMakes a diagnosis of picture or sound problems● Follow the on-screen instructions.■ System InformationDisplays the system information of this TV.
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استخدام مشغل الوسائط
يتيح مشغل الوسائط إمكانية االستمتاع بالصور أو الفيديو أو 

الموسيقى المسجلة على ذاكرة USB الفالشية.

وضع الصور:

يتم عرض بيانات الصور الرقمية.

وضع الفيديو:

يتم تشغيل بيانات الفيديو الرقمية.

تنسيق الملفات المدعوم  ”تنسيق الملفات المدعوم في ● 
مشغل الوسائط“ (الصفحة 18)

 ● AV1 أثناء التشغيل، يتم إخراج اإلشارة الصوتية من أطراف
وAUDIO OUT وHDMI2 (وظيفة ARC). ولكن ال تخرج إشارات 
فيديو. الستخدام HDMI2 مع وظيفة ARC، قم بتوصيل مكبر به 

.ARC وظيفة
قد ال تظهر الصورة بشكل صحيح على هذا التلفزيون اعتمادًا على ● 

جهاز التسجيل المستخدم.
وقد يستغرق العرض بعض الوقت في حالة وجود الكثير من الملفات ● 

والمجلدات.
الملفات األقل في التصنيف جزئيًا يمكن عرضها بدرجة نقاء ● 

منخفضة.
قد ال يعمل إعداد الصورة حسب الظروف.● 
قد تختلف أسماء المجلدات والملفات حسب الكاميرا الرقمية أو ● 

كاميرا الفيديو الرقمية المستخدمة.

وضع الموسيقى:

يتم تشغيل بيانات الموسيقى الرقمية.

إلدخال أو حذف ذاكرة USB الفالشية ■

يجب أن يتم اإلدخال أو اإلخراج في خط مستقيم وبشكل تام.● 
 ●.USB الفالشية بمنفذ USB قم بتوصيل ذاكرة
افحص نوع األطراف واألجهزة فيما إذا كانت صحيحة عند ● 

التوصيل.

أدخل ذاكرة USB الفالشية في التلفزيون  1

اعرض [VIERA TOOLS] واختر المحتوى (صورة   2
/ موسيقى / فيديو)

VIERA
TOOLS

VIERA LINK VIDEO MUSIC ECO NAVIGATION

الصورة

اختر الجهاز المعني ومحتوى تشغيل كل ملف.● 

لتغيير المحتويات ■
ا، اعرض اختيار المحتويات. بينما الموجز معروضً

 
B

قائمة القنوات

تعديل قائمة القنوات ■
يمكنك إخفاء (تخطي) القنوات غير المرغوبة.

ال يمكن عرض القنوات المخفية إال في هذه الوظيفة.

1  اختر قناة وإظهار / إخفاء

70 CBBC Channel
72 Cartoon Nwk

105 BBCi
719 BBC Radio Wales

تعديل قائمة القنوات

 :  إظهار

 :  إخفاء

2  تعديل القناة
[ضبط]: إلعادة ضبط كل قناة (الضبط اليدوي)● 
ا)●  [إبدال] / [تحريك]: إلبدال / تحريك موضع قناة (إذا كان متاحً
[إظهار الكل]: إلظهار كل القنوات● 
[تغيير االسم]: لتغيير اسم القناة (التلفزيون التناظري) ● 

مسافة
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وضع الفيديو

مثال: الموجز - [مشهد العنوان]
 

خروج ملومات
قائمة الخيارات

USB 2.0تشغيل

اختيار

تشغيل المجلد اختيار مباشر اختيار المحتويات
رجوع

مشغل الوسائط الفيديو عرض العنوان

Trip1

Nature2

2011_9

Trip2

Nature3

Trip3

Nature4

Trip4

Nature5

Trip5

Nature6

Room

2011_4

Nature1

2011_7

 : عرض الخطأ

 : الملف ال يدعم مشهد الموجز

1 اختر العنوان / المشهد
2R ابدأ التشغيل

INFOلعرض / إخفاء دليل التشغيل والفتة المعلومات● 

لتغيير العرض● 

إعداد الفيديو

قائمة إعداد الفيديو

[استعراض الفيديو] ■
يعمل على ضبط النظام ليبدأ العرض األولي لألغنية أو المشهد 

المسجل في طريقة عرض مختصرات [Off] (إطفاء) / [On] (تشغيل).

تكرار ■
تكرار التشغيل في إطار الملف المختار (اعتمادًا على المحتوى).

وضع الموسيقى

مثال: الموجز - [مشهد المجلد]
 

خروج ملومات
قائمة الخيارات

USB 2.0تشغيل

اختيار

تشغيل المجلد

My Music_1 My Music_2 My Music_3

اختيار مباشر اختيار المحتويات
رجوع

مشغل الوسائط الموسيقى عرض المجلد

1 اختر المجلد / الملف
2R ابدأ التشغيل

INFOلعرض / إخفاء دليل التشغيل● 

إعداد الموسيقى

[إعداد الموسيقى]

تكرار ■

[مجلد]:  تكرار التشغيل في إطار المجلد المختار
[واحد]:  تكرار تشغيل  مجلد واحد مختار

وضع الصورة

مثال: الموجز - [جميع الصور]
مشغل الوسائط  الصورة جميع الصور

خروج ملومات
قائمة الخيارات

USB 2.0مشهد

اختيار

عرض شرائحي اختيار المشهد اختيار مباشر اختيار المحتويات
رجوع

 : عرض الخطأ

[عرض مفرد] - تظهر الصور بمعدل واحدة في كل مرة.
اختر الملف من موجز الصور المطلوب عرضها.

[عرض شرائحي] - يكتمل العرض الشرائحي عند عرض جميع الصور 
في إطار الموجز الحالي.

1  اختر الملف من موجز الصور المطلوب للعرض األول
2R  ابدأ العرض الشرائحي

INFOلعرض / إخفاء دليل التشغيل● 

للتصنيف حسب المجلد ■

1G  اعرض اختيار المشهد في مشهد الموجز

2  اختر [مشهد المجلد]
ا بالمجلد. يعرض الموجز مصنفً

إعدادات الصورة

[إعدادات العرض الشرائحي]

تأثير االنتقال ■

يقوم باختيار تأثير االنتقال لتحويل الصورة أثناء العرض الشرائحي.

وضع الشاشة ■

يقوم باختيار مشهد مكبر أو عادي على العرض المفرد أو العرض 
الشرائحي.

حسب مقاس الصورة، قد ال يتم تكبيرها لملء الشاشة، على سبيل ● 
المثال صورة مرسومة.

الفترة الفاصلة ■

يقوم باختيار الفترة الفاصلة للعرض الشرائحي.

تكرار ■

تكرار العرض الشرائحي.

موسيقى الخلفية ■

يقوم باختيار موسيقى الخلفية أثناء وضع الصورة.

[النوع 1 - 3] هي الموسيقى الثابتة المثبتة في هذا التلفزيون.● 

مالحظة
قد تقل جودة الصورة اعتمادًا على إعدادات العرض الشرائحي.● 
قد ال يعمل إعداد العرض الشرائحي حسب إعدادات العرض ● 

الشرائحي.
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VIERA Link (وصالت HDMI وخرج الصوت) ■

الجهاز الموصل

الخصائص

ل
شغ

ح الم
سر

م

B
lu-ray ص

ح أقرا
سر

م

ت
صو

كبر ال
م

–*3*3التشغيل السهل

–تشغيل رابط

إيقاف رابط

توفير الطاقة في وضع 
االستعداد

–2*–

*2*2 *4*2 *4االستعداد التلقائي الذكي
VIERA Link 1*1التحكم في*–

اختيار السماعة

*1:  متاح مع األجهزة المزودة بوظيفة ”HDAVI Control 2 أو أحدث“.

*2:  متاح مع األجهزة المزودة بوظيفة ”HDAVI Control 4 أو أحدث“.
*3:  أثناء تشغيل قرص.

*4:  ما عدا مشاهدة قرص.

وظيفة التحكم في VIERA Link للجهاز المتوافق ■
الجدول أدناه يوضح العدد األقصى من األجهزة المتوافقة التي يمكن ● 

التحكم فيها عبر وظيفة [التحكم في VIERA Link]. لدمج 
وصالت بالجهاز الموصل بالفعل في التلفزيون.

على سبيل المثال، مسجل DIGA الموصل بمكبر الصوت الموصل 
.HDMI بالتلفزيون عبر كابل

نوع الجهاز
العدد 
األقصى

3مسجل (مسجل DIGA وخالفه)
مشغل (مشغل DVD، مشغل أقراص 

Blu-ray، كاميرا فيديو HD، كاميرا 
LUMIX، كاميرا ديجيتال، مسرح مشغل، 

مسرح أقراص Blu-ray، وخالفه)

3

النظام الصوتي (مسرح مشغل، مسرح 
أقراص Blu-ray، مكبر الصوت، وخالفه)

1

4موالف (جهاز استقبال رقمي، وخالفه)

التشغيل السهل

التحويل األوتوماتيكي لإلدخال - عند تشغيل الجهاز الموصل، يتم 
تحويل وضع اإلدخال أوتوماتيكيًا.

قد ال تتاح الصورة أو الصورة خالل أول عشر ثوانٍ عند تحويل وضع ● 
اإلدخال.

VIERA Link التحكم في

يمكنك التحكم في بعض وظائف الجهاز الموصل من خالل توجيه 
وحدة التحكم في التلفزيون عن بعد إلى جهاز استقبال إشارة 

التلفزيون.

إذا لم تتمكن من التشغيل، فافحص اإلعدادات والجهاز.● 

VIERA Link
“ ” VIERA Link

 Panasonic التفاعلية مع منتجات HDMI استمتع بمزايا تشغيل
.“HDAVI Control™” مع وظيفة

يقوم رابط VIERA Link (HDAVI Control) بتوصيل التلفزيون 
والجهاز بوظيفة VIERA Link، ويتيح سهولة التحكم والتشغيل 

وتوفير الطاقة وإنشاء مسرح منزلي وخالفه، وذلك بدون إعدادات 
معقدة. االتصال بالجهاز (مسجل DIGA، كاميرا فيديو HD، مسرح 

مشغل، مكبر صوت، وخالفه) مع كابل HDMI يتيح لك توصيلها 
بشكل أوتوماتيكي (الصفحة 16). هذه الخصائص مقصورة على 
.“VIERA Link”و “HDAVI Control” الموديالت التي بها وظيفة

 ●.“HDAVI Control 5” يدعم هذا التلفزيون وظيفة
المعيار ”HDAVI Control 5“ هو أحدث معيار لألجهزة التي تتوافق 

مع وظيفة HDAVI Control. وهذا المعيار يتوافق مع أجهزة 
HDAVI التقليدية.

 ● .HDAVI Control بعض الوظائف ال تكون متاحة حسب طرار جهاز
تحقق من طراز جهاز HDAVI Control الموصل.

بعض الوظائف قد ال تعمل بشكل سليم اعتمادًا على الجهاز الموصل.● 
قد تكون خصائص VIERA Link متاحة حتى مع أجهزة الماركات ● 

.HDMI CEC األخرى التي تدعم
HDAVI Control 5” VIERA Link“ عبارة عن وظيفة فريدة تم ● 

تطويرها وإضافتها اعتمادًا على وظائف التحكم المتوفرة من خالل 
HDMI، وهو معيار صناعي معروف باسم HDMI CEC (التحكم 

في إلكترونيات العميل). وعلى ذلك، ال يمكن ضمان تشغيله مع 
.HDMI CEC أجهزة الماركات األخرى التي تدعم

برجاء الرجوع إلى األدلة المنفصلة ألجهزة الماركات األخرى التي ● 
.VIERA Link تدعم وظيفة

اتصل بوكيل Panasonic المحلي للتعرف على أجهزة ● 
Panasonic المعنية.

VIERA Link موجز لخصائص

■ (HDMI وصلة) VIERA Link

الجهاز الموصل

الخصائص

D
IG

A
ل 

ج
س

م

ل 
شغ

D / م
V

D
ل 

شغ
م

B
lu-ray ص

أقرا

 / H
D

 Video كاميرا
LU

M
IX

كاميرا 

التشغيل السهل

تشغيل رابط

إيقاف رابط

توفير الطاقة في وضع 
االستعداد

2*2*–

–*2*2االستعداد التلقائي الذكي

VIERA Link 1*1*1التحكم في رابط*
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اختيار السماعة

يمكنك التحكم في سماعة المسرح من خالل توجيه وحدة التحكم 
في هذا التلفزيون عن بعد إلى جهاز استقبال إشارة التلفزيون.

إذا لم تتمكن من التشغيل، فافحص اإلعدادات والجهاز.● 

[VIERA Link] واختيار [VIERA TOOLS] 1  عرض
VIERA
TOOLS

PHOTO VIDEO MUSIC ECO NAVIGATION

VIERA Link

2  اختيار [اختيار السماعة]
VIERA Link قائمة

VIERA Link التحكم في
اختيار السماعة سينما منزلية

مسجل

3  الضبط على [سينما منزلية] أو [تلفزيون]
[سينما منزلية]: يصدر الصوت من سماعات المسرح. يتم أوتوماتيكيًا 

تشغيل مسرح المشغل ومسرح أقراص Blu-ray ومكبر الصوت إذا 
كانت في وضع االستعداد.

رفع / خفض الصوت● 
VOL

كتم الصوت● 

يتم كتم صوت سماعات التلفزيون. عند إيقاف الجهاز، يتم تفعيل ● 
سماعات التلفزيون.

[تلفزيون]: يتم تفعيل سماعات التلفزيون.

صوت القنوات المتعددة ■
 Dolby إذا أردت االستمتاع بصوت متعدد القنوات (على سبيل المثال
Digital 5.1ch) عبر مكبر صوت، فقم بتوصيله بكابل HDMI وكابل 

صوت RCA، ثم اختر [سينما منزلية]. إذا كان مكبر الصوت لديك 
يحتوي على وظيفة ”HDAVI Control 5“، فسوف تحتاج فقط إلى 

توصيله باستخدام كابل HDMI بطرف HDMI2 للتلفزيون.

لالستمتاع بالصوت من مسجل DIGA بصوت متعدد القنوات، قم 
بتوصيل كابل HDMI من مسجل DIGA بمكبر الصوت.

[VIERA Link] واختيار [VIERA TOOLS] 1  عرض
VIERA
TOOLS

PHOTO VIDEO MUSIC ECO NAVIGATION

VIERA Link

[VIERA Link التحكم في] 2  اختيار

3  اختيار نوع الجهاز الموصل للدخول إليه
VIERA Link قائمة

VIERA Link التحكم في
اختيار السماعة سينما منزلية

مسجلمسجل

[المسجل] / [المشغل] / [سينما منزلية] / [كاميرا فيديو] / [كاميرا 
LUMIX] / [كاميرا ديجيتال] / [أخرى]

قد يختلف البند المعروض حسب الجهاز الموصل.● 
[سينما منزلية] تعني مسرح مشغل أو مسرح أقراص Blu-ray أو ● 

مسرح مسجل.
[أخرى] تعني الموالف أو جهاز االستقبال الرقمي.● 

تظهر قائمة الجهاز الذي يتم الدخول عليه.

(يتم تغيير وضع اإلدخال أوتوماتيكيًا.)

4  اتبع دليل التشغيل لتشغيل قائمة الجهاز
لعرض دليل التشغيل.● 

لمزيد من التفاصيل حول عمليات تشغيل الجهاز الموصل، يرجى ● 
قراءة كتيب تعليمات الجهاز.

في حالة الدخول إلى جهاز من ماركة أخرى، فقد تظهر قائمة اإلعداد ● 
/ المحتويات.

أزرار التحكم عن بعد المتاحة في VIERA تعتمد على الجهاز ● 
الموصل.

مالحظة
بعض عمليات التشغيل قد ال تكون متاحة اعتمادًا على الجهاز. في ● 

هذه الحالة، استخدم وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الجهاز.

في حالة توصيل مسجالت أو مشغالت متعددة ■
العدد محدد من العدد األقل للتلفزيون لطرف HDMI الموصل بالجهاز 

 ،HDMI2و HDMI1 من نفس النوع. على سبيل المثال، مسجالن لـ
المسجل الموصل بـ HDMI1 يظهر على أنه [مسجل1]، والمسجل 

الموصل بـ HDMI2 يظهر على أنه [مسجل2].

VIERA Link قائمة

VIERA Link التحكم في

اختيار السماعة سينما منزلية

مسجل2

[مسجل3-1 / مشغل1-3]

مسجل2

■ VIERA Link إذا دخلت على جهاز  ليس

يظهر نوع الجهاز الموصل.

رغم أنه يمكنك الدخول إلى الجهاز الموصل، فلن يمكنك تشغيله. 
استخدم وحدة التحكم عن بعد للجهاز لتشغيله.
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مالحظة

يمكن إجراء إعدادات الصوت على [دخل HDMI] في قائمة الصوت. ● 
(الصفحة 12)

إذا كان الجهاز الموصل به وظيفة ضبط للمقاس، فاضبط نشبة ● 
المقاس على ”16:9“.

موصالت HDMI هذه متوافقة مع حماية حقوق الطبع والنشر ● 
HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي).

الحهاز الذي ال يشتمل على طرف خرج رقمي يمكن توصيله بطرف ● 
إدخال لمكون أو فيديو الستقبال اإلشارات التناظرية.

.HDMI على الجهاز المتوافق مع HDMI 1:  يظهر شعار*
*2:  قناة رجوع الصوت (ARC) هي وظيفة إلرسال اإلشارات الصوتية 

.HDMI الرقمية عبر كابل

إشارات الدخل التي يمكن عرضها

■ HDMI طرف / (AV) مكون

COMPONENTHDMIاسم اإلشارة

60p ،60i / (480) 525

50p ،50i / (576) 625

50p ،60p / (720) 750

50i ،60i / (1,080) 1,125

24p ،50p ،60p / (1,080) 1,125

 : إشارة الدخل المعنية

اإلشارات بخالف السابقة ال يتم عرضها بشكل صحيح.● 
يعاد تنسيق اإلشارات السابقة للعرض االختياري على شاشتك.● 

تنسيق الملفات المدعومة في مشغل الوسائط

قد ال يتم تشغيل بعض الملفات حتى وإن كانت تفي بهذه الشروط.● 
ال تستخدم رموز اثنين بايت أو أكواد أخرى خاصة ألسماء الملفات.● 
يمكن أن تصبح األجهزة المستخدمة غير قابلة لالستخدام مع هذا ● 

التلفزيون إذا تم تغيير أسماء الملفات أو المجلدات.

الصورة

■ (.jpg / .jpeg) JPEG
درجة نقاء الصورة (بيكسل): 8 × 8 إلى 30,719 × 17,279

النماذج الثانوية: 4:4:4، 4:2:2، 4:2:0
 ●.EXIFو DCF معايير
ال يتم دعم JPEG المتقدم.● 

المعلومات التقنية

المقاس

قم بتغيير نسبة المقاس (حجم الصورة)

[16:9]: يقوم بعرض الصورة بنسبة 16:9 بدون تشويه (صورة بصرية 
مشوهة).

[14:9]: يقوم بعرض الصورة بنسبة 14:9 القياسية بدون تشويه.
ظ المط  [تمام]: يعرض الصورة بنسبة 4:3 على الشاشة بالكامل. يالحَ

فقط على الحواف اليسرى واليمنى.

[4:3]: يقوم بعرض الصورة بنسبة 4:3 القياسية بدون تشويه.
[زوم]: يعرض صندوق حروف بمقاس 16:9 أو صورة بمقاس 4:3 بدون 

تشويه.

[4:3 كامل]: يعرض صورة 4:3 مكبرة أفقيًا بما يتناسب مع الشاشة.
بالنسبة إلشارات HD (عالية الوضوح)● 

[المقطع الجانبي مضبوط]
يعرض صندوق حروف بمقاس 16:9 بصورة (مشوهة) بكامل المقاس. 

لن يمكن مالحظة الشد في الصورة إال من الجانبين األيسر واأليمن.

إلشارات HD (بالغة الوضوح)● 

[زوم المقطع الجانبي]
يعرض صندوق حروف بمقاس 16:9 بصورة (مشوهة) بكامل المقاس 

بدون تشويه للصورة.

إلشارات HD (بالغة الوضوح)● 

HDMI وصلة

يعمل هذا التلفزيون بتكنولوجيا HDMI™. واجهة HDMI (واجهة 
الوسائط المتعددة عالية الوضوح) تتيح لك االستمتاع بصور رقمية 

عالية الوضوح وصوت عالي الجودة من خالل توصيل التلفزيون والجهاز.

األجهزة المتوافقة مع واجهة HDMI*1 ومزودة بوصلة خرج HDMI أو 
DVI، مثل مشغل DVD، أو جهاز استقبال رقمي أو جهاز ألعاب، يمكن 

توصيلها بطرف HDMI باستخدام كابل متوافق مع HDMI (كامل 
األسالك).

خصائص HDMI المتاحة ■
إشارة صوت الدخل: خطي ثنائي القناة PCM (الترددات مثل - 48 ● 

كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 32 كيلوهرتز)
إشارة فيديو الدخل  ”إشارة الدخل التي يمكن عرضها“ ● 

(الصفحة 18)
قم بمطابقة إعداد الخرج للجهاز الرقمي.

نوع المحتوى● 
قناة رجوع الصوت*2● 

(طرف HDMI2 فقط)

■ DVI وصلة
 HDMI فقط، فقم بتوصيل طرف DVI إذا كان الجهاز الخارجي به خرج
عبر DVI بكابل مهايئ HDMI. في حالة استخدام DVI لكابل مهايئ 

.AV2 فقم بتوصيل كابل الصوت مع أطراف صوت ،HDMI
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الفيديو

■ (.avi) AVI
 MPEG4 ،MPEG2 ،MPEG1 ،H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

VC-1 ،SP/ASP، إصدار فيديو وسائط الويندوز. 9
 ،DTS core ،Dolby Digital ،ADPCM ،AAC :ترميز الصوت

WMA ،MP3 ،MPEG Audio ،LPCM ،HE-AAC
قد ال تتاح بعض الترجمات السفلية أو وظائف الفصول.● 
 ●.WMA Losslessو WMA Pro ال يتم دعم

■ (.mkv) MKV
 MPEG4 ،MPEG2 ،MPEG1 ،H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

SP/ASP
 ،HE-AAC ،DTS core ،Dolby Digital ،AAC :ترميز الصوت

Vorbis ،MP3 ،MPEG Audio
قد ال تتاح بعض الترجمات السفلية أو وظائف الفصول.● 

■ (.asf / .wmv) ASF
ترميز الفيديو: VC-1 ،MPEG4 SP/ASP، إصدار فيديو وسائط 

الويندوز. 9

 ،MP3 ،LPCM ،HE-AAC ،Dolby Digital ،AAC :ترميز الصوت
WMA

ال يمكن تشغيل الملفات المحمية من النسخ.● 
 ●.WMA Losslessو WMA Pro ال يتم دعم

■ (.f4v / .m4v / .mp4) MP4
 MPEG4 ،MPEG2 ،MPEG1 ،H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

SP/ASP
 ،MPEG Audio ،HE-AAC ،Dolby Digital ،AAC :ترميز الصوت

MP3
هذا التلفزيون يدعم هذه المحتويات المسجلة بمنتجات ● 

Panasonic. اقرأ دليل المنتجات للتعرف على المزيد من التفاصيل.

■ (.flv) FLV
H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

MP3 ،AAC :ترميز الصوت

■ (.3gp / .3g2) 3GPP
MPEG4 SP/ASP ،H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

HE-AAC ،AAC :ترميز الصوت

■ (.mod / .mpg / .mpeg / .vob / .vro) PS
VC-1 ،MPEG2 ،MPEG1 ،H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

 MPEG ،LPCM ،HE-AAC ،Dolby Digital ،AAC :ترميز الصوت
MP3 ،Audio

■ (.mts / .m2ts / .tp / .trp / .ts / .tts) TS
VC-1 ،MPEG2 ،MPEG1 ،H.264 BP/MP/HP :ترميز الفيديو

 ،HE-AAC ،DTS core ،Dolby Digital ،AAC :ترميز الصوت
MP3 ،MPEG Audio

■ (.rmvb, rm.) RealMedia

  ،RealVideo 9 (RV40) ،RealVideo 8 (RV30) :ترميز الفيديو
RealVideo 10 (RV40)

 / (raac (AAC / RealAudio - cook :ترميز الصوت
(racp (HE-AAC

الترجمات السفلية

■ (.srt / .sub / .txt) TMPlayer ،SubRip ،MicroDVD
بوجد ملف الفيديو ونص الترجمات السفلية داخل نفس المجلد، ● 

وتكون أسماء الملفات نفسها ما عدا امتدادات الملفات.
في حالة وجود أكثر من ملف واحد لنصوص الترجمات السفلية ● 

داخل نفس المجلد، فسوف تظهر بنفس الترتيب التالي لالولوية: 
.“.txt” ،“.sub” ،“.srt”

الموسيقى

■ (.mp3) MP3

■ (.m4a) AAC
ال يمكن تشغيل الملفات المحمية من النسخ.● 

■ (.wma) WMA
ال يمكن تشغيل الملفات المحمية من النسخ.● 
 ●.WMA Losslessو WMA Pro ال يتم دعم

■ (.wav) LPCM

■ (.flac) FLAC

أجهزة التشغيل

ذاكرة USB الفالشية (للتشغيل في [مشغل  ■
الوسائط])

تنسيق ذاكرة USB الفالشية: ● 
exFAT ،FAT32 ،FAT16

التوافق مع ذاكرة USB الفالشية: ● 
 USB2.0 أو USB1.1 يدعم فقط معيار
ال يتم دعم محور USB أو مهايئ السلك

مالحظة

 ●.PC قد ال تظهر البيانات المعدلة باستخدام جهاز كمبيوتر
ال تنزع الجهاز أثناء دخول التلفزيون على البيانات. وإال فقد يحدث ● 

تلف في الجهاز أو التلفزيون.
ال تلمس السنون الموجودة على الجهاز.● 
ال تقم بتعريض الجهاز لضغط مرتفع أو صدمات.● 
أدخل الجهاز في االتجاه الصحيح. وإال فقد يحدث تلف في الجهاز ● 

أو التلفزيون.
يراعى أن الواجهات الكهربائية أو الكهرباء االستاتيكية أو التشغيل ● 

الخاطئ كلها عومل يمكن أن تتسبب في إتالف البيانات أو الجهاز.
احرص على أخذ نسخة احتياطية من البيانات المسجلة على فترات ● 

منتظمة، وذلك تحسبًا لتلف البيانات أو تدهور حالتها أو في حالة 
التشغيل غير السليم للتلفزيون. شركة Panasonic غير مسؤولة 

عن أي تدهور أو تلف يحدث للبيانات المسجلة.

USB وصلة
يوصى بتوصيل ذاكرة USB الفالشية بمنفذ USB للتلفزيون ● 

. مباشرةً
بعض أجهزة USB أو محاور USB HUB قد ال تُستخدم مع هذا ● 

التلفزيون.
 ●.USB ال يمكنك توصيل أية اجهزة من خالل استخدم قارئ بطاقات
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن جهاز USB من موقع ● 

اإلنترنت التالي. (باللغة اإلنجليزية فقط).
http://panasonic.net/viera/support
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ال يمكن عرض الصورة

تأكد من تشغيل التلفزيون.● 
تحقق من أن سلك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصل ● 

بالتلفزيون ومنفذ مقبس التيار الكهربي.
تأكد من اختيار وضع اإلدخال الصحيح.● 
افحص إعدادات قائمة الصورة.● 
تأكد من توصيل جميع الكبالت والتوصيالت المطلوبة في أماكنها ● 

بإحكام.

الصور المعروضة غير طبيعية

أوقف تشغيل التلفزيون من مفتاح تشغيل / إيقاف الطاقة ● 
الكهربائية الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

إذا استمرت المشكلة، أعد تهيئة جميع اإلعدادات.● 
 [حالة الشحن] (الصفحة 13)

قد تكون هناك نقاط حمراء أو زرقاء أو خضراء أو سوداء على الشاشة

هذا أمر عادي للوحات الكريستال السائلة، وال يمثل مشكلة. لوحة ● 
شاشة الكريستال مصممة بتكنولوجيا فائقة الدقة لتعطي أفضل 

تفاصيل للصورة. وقد يظهر في بعض األحيان بعض البيكسالت 
غير الفعالة على الشاشة كنقطة ثابتة حمراء أو خضراء أو زرقاء أو 

.LCD سوداء. يرجى مراعاة أن ذلك ال يؤثر على أداء شاشتك

سخونة أجزاء من التلفزيون

حتى إذا ارتفعت درجة حرارة أجزاء اللوحات األمامية والعلوية ● 
والخلفية فإن هذا االرتفاع ال يسبب أية مشاكل من حيث األداء أو 

الجودة.

تتحرك شاشة LCD بصورة خفيفة ويتم سماع صوت خشخشة 
عند دفعها باإلصبع

توجد فجوة صغيرة حول الشاشة لمنع تضررها. وال يعد هذا عطالً.● 

ظهور رسالة خطأ للتيار الزائد

جهاز USB الموصل يمكن أن يتسبب في هذا الخطأ. اخلع الجهاز ● 
واضبط التلفزيون على وضع االستعداد من خالل مفتاح تشغيل / 

إيقاف وضع االستعداد، ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
 ●.USB تحقق من عدم وجود أشياء غريبة في منفذ

أسئلة متكررة
قبل استدعاء خدمة التصليح أو طلب المساعدة، يرجى اتباع هذه 

اإلرشادات المبسطة التالية لحل المشكلة. عند ظهور رسالة 
خطأ، اتبع تعليمات الرسالة. إذا استمرت المشكلة، اتصل بوكيل 

Panasonic المحلي أو مركز الخدمة المعتمد.

مشكلة بجودة الصورة

افحص إعدادات قائمة الصورة.● 
اضبط [تقليل الضوضاء] وقم بإزالة الضوضاء (الصفحة 11).● 
افحص المنتجات الكهربائية المجاورة (سيارة، دراجة بخارية، لمبة ● 

فلوروسنت).
أعد ضبط القنوات.● 
تأكد أن خرج الجهاز الخارجي يماثل دخل التلفزيون.● 

مشكلة بجودة الصوت

افحص مستوى الصوت أو كتم الصوت.● 
افحص وصالت وإعداد الجهاز الخارجي.● 
قد يتدهور استقبال اإلشارة الصوتية.● 
اضبط [MPX] على [أحادي] (الصفحة 12).● 

HDMI مشاكل بالصورة أو الصوت مع وصلة

تأكد أن كابل HDMI موصل بشكل صحيح.● 
أطفئ التفزيون والجهاز، ثم قم بتشغيلهما مرة أخرى.● 
افحص إشارة دخل من الجهاز.● 
 ●.EIA/CEA-861/861D ا مع المواصفة استخدم جهازًا متوافقً
 ●.“2ch L.PCM” اضبط إعداد الصوت للجهاز الموصل على
تحقق من إعداد [دخل HDMI] (الصفحة 12).● 
في حالة وجود مشكلة في وصلة الصوت، اختر وصلة صوت تناظرية.● 

التلفزيون ال يعمل

تحقق من أن سلك قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي موصل ● 
بالتلفزيون ومنفذ مقبس التيار الكهربي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع االستعداد

تم تنشيط وظيفة االستعداد للتشغيل تلقائيًا.● 

وحدة التحكم عن بعد ال تعمل أو تعمل بشكل متقطع

هل البطاريات مركبة على نحو صحيح؟  (الصفحة 8)● 
هل تم تشغيل التلفزيون؟● 
ا. استبدلها ببطاريات جديدة.●  قد يكون شحن البطاريات ضعيفً
وجه وحدة التحكم عن بعد مباشرة نحو مستقبل إشارات جهاز ● 

التحكم عن بعد في التلفزيون (في نطاق حوالي 7 متر و بزاوية 30 
درجة من مستقبل اإلشارة).

ً عن أشعة الشمس أو المصادر األخرى ذات ●  ضع التلفزيون بعيدا
اإلضاءة الساطعة حتى ال تسطع إضاءة هذه المصادر على مستقبل 

إشارة التحكم عن بعد الموجود الخاص بالتلفزيون.
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المواصفات

تلفزيون ■

اسم الموديل

TH-60A430G
TH-60A430K
TH-60A430M

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)

1,351 مم × 822 مم × 289 مم (مع الحامل)
1,351 مم × 778 مم × 62 مم (التلفزيون فقط)

الكتلة

 21.0 صافي (مع الحامل)
 19.5 صافي (التلفزيون فقط)

مصدر الطاقة الكهربائية

 TH-60A430G / TH-60A430K
تيار متردد مفرد 240-220 فولت، 60 / 50 هرتز

 TH-60A430M
تيار متردد تلقائي 240-110 فولت، 60 / 50 هرتز

استهالك الطاقة المقدر

TH-60A430G / TH-60A430K
166 واط

TH-60A430M
172 واط

استهالك الطاقة في وضع االستعداد

0.20 واط

حجم الشاشة المرئي (قطريًا)

151 سم

دقة عرض الشاشة

1,920 (عرض) × 1,080 (ارتفاع)

الشاشة

LED شاشة عرض كريستالية سائلة ذات إضاءة خلفية

الصوت

خرج السماعة

20 واط (10 واط + 10 واط)

أطراف التوصيل

(VIDEO / COMPONENT) AV IN
VIDEO

طراز سنون RCA × عدد 1

(75 ) [p-p] 1.0 فولت
AUDIO L - R

طراز سنون RCA × عدد 2

[rms] 0.5 فولت

الصيانة

ً، انزع قابس التيار الكهربي من منفذ مقبس التيار  أوال
الكهربي.

لوحة الشاشة والكابينة وحامل التلفزيون

العناية المنتظمة:

امسح سطح لوحة الشاشة أو الكابينة أو الحامل بلطف باستخدام 
قطعة قماش ناعمة لتنظيف األتربة أو بصمات األصابع.

لألوساخ المستعصية:

ف الغبار عن السطح. (1)  اوالً نظّ
ب قطعة قماش ناعمة بالماء أو بمنظف متعادل مخفف  (2)  رطّ

(بمقدار 1 جزء من المنظف إلى 100 جزء ماء).
ا. (يرجى مراعاة أال تتوغل السوائل في  (3)  اعصر قطعة القماش جيدً

داخل التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى تعطل الجهاز.)

وأخيرًا، امسح كل الرطوبة.  (4)

تنبيه

ال تستعمل قطعة قماش خشنة وال تفرك السطح بقوة، وإال يمكن ● 
ا على السطح. أن يسبب هذا خدوشً

احذر من أن تعرّض أسطح التلفزيون إلى المبيدات الطاردة للحشرات ● 
أو المواد المذيبة أو مادة الثينر أو المواد المتطايرة األخرى. فقد 

يتسبب هذا في رداءة جودة السطح أو تقشير الدهان.
ا ويمكن أن تتلف ●  لقد تمت معالجة سطح لوحة الشاشة خصيصً

بسهولة. ولذا احذر أن تضغط على السطح أو تخدشه بأظافر 
أصابعك أو أية أجسام صلبة أخرى.

ال تسمح للكابينة والحامل أن يالمسا المطاط أو مادة PVC لفترة ● 
طويلة. فقد يتسبب هذا في رداءة جودة السطح.

قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي

امسح قابس الطاقة الكهربائية الرئيسي بقطعة قماش جافة على 
فترات منتظمة. فقد يؤدي دخول الرطوبة والغبار إلى حدوث حريق أو 

صدمة كهربائية.
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UHF حزمة
(PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 21-69

(PAL B AUST.) 28-69
(PAL D, K) 13-57

(NTSC M Japan) 13-62
(NTSC M USA) 14-69

CATV التلفزيون السلكي
(OSCAR) S1-S20

(USA CATV) 1-125
(JAPAN) C13-C49
(HYPER) S21-S41

(CHINA) Z1-Z37
(AUST.) 9A ،5A

دخل الهوائي

VHF / UHF

ظروف التشغيل

درجة الحرارة

صفر درجة مئوية - 40 درجة مئوية

مالحظة

التصميم والمواصفات معرضة للتغيير دون إشعار. الكتلة واألبعاد ● 
المبينة تقريبية.

Y
1.0 فولت [p-p] (متضمن التزامن)

PB/CB, PR/CR

[p-p] 0.35± فولت

HDMI 1 / 2 دخل

A موصالت نوع

HDMI1:  نوع المحتوى
HDMI2:  نوع المحتوى، قناة عودة الصوت

 ●.“HDAVI Control 5” يدعم هذا التلفزيون وظيفة

USB منفذ

 USB] تيار مباشر 5 فولت، بحد أقصى 500 ميللي أمبير
[(USB 2.0) فائق السرعة

AUDIO OUT
AUDIO L - R

طراز سنون RCA × عدد 2

[rms] 0.5 فولت

أنظمة االستقبال / اسم النطاق

الوظيفة17 نظام

1PAL B, G, H

استقبال إرسال البث 
والعرض من شريط الفيديو 

كاسيت

2PAL I
3PAL D, K
4SECAM B, G
5SECAM D, K
6SECAM K1

7/NTSC 3.58) NTSC M
4.5 ميجا هرتز)

NTSC 4.43/5.5 ميجا هرتز8

التشغيل من أجهزة 
 DVD أو VCR الفيديو

الخاصة

NTSC 4.43/6.0 ميجا هرتز9
NTSC 4.43/6.5 ميجا هرتز10
NTSC 3.58/5.5 ميجا هرتز11
NTSC 3.58/6.0 ميجا هرتز12
NTSC 3.58/6.5 ميجا هرتز13
14SECAM I
التشغيل من مشغالت PAL 60 هرتز/5.5 ميجا هرتز15

أقراص خاصة وأجهزة فيديو 
VCR أو DVD خاصة 
(عبر مدخل AV فقط)

PAL 60 هرتز/6.0 ميجا هرتز16

PAL 60 هرتز/6.5 ميجا هرتز17

استقبال القنوات (تلفزيون تناظري)

VHF حزمة
(K1 ،PAL/SECAM B) 2-12

(PAL B AUST.) 0-12
(PAL B N.Z.) 1-9

(PAL/SECAM D) 1-12
(NTSC M Japan) 1-12

(NTSC M USA) 2-13
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عند استخدام قوس التركيب على - الجدار ■
يرجى االتصال بوكيل Panasonic المحلي من أجل شراء قوس ● 

التركيب على الجدار الموصى به.
قم بعمل ثقوب لتثبيت قوس التركيب على الجدار.● 

خلفية التلفزيون
a: 400 مم
b: 200 مم a

b

(منظر من الجانب)
برغي لتثبيت التلفزيون على قوس التركيب على الجدار

(غير مرفقة مع التلفزيون) 

عمق البرغي

الحد االدنى: 10 مم

الحد االقصى: 20 مم

M6 : القطر

تحذير

استخدام دعامات أخرى للتعليق على الحائط، أو تركيب دعامة ● 
التعليق على الحائط بنفسك يمكن أن يؤدي إلى تعريض األشخاص 

لإلصابة وتضرر المنتج. للحفاظ على أداء الوحدة وأمانها، احرص 
على أن تطلب من الوكيل أو الموزع المعتمد تأمين دعامات التعليق 
على الحائط. أي تلف ينتج عن إجراء التركيب بدون معرفة مسؤول 

تركيب معتمد يؤدي إلى إلغاء الضمان.
احرص على قراءة التعليمات الموجودة مع دعامة التعليق على ● 

الحائط، واتخذ اإلجراءات الالزمة لمنع سقوط التلفزيون.
تعامل مع التلفزيون بحرص أثناء تركيبه، حيث إن تعريضه لالرتطام ● 

أو أية مؤثرات قوية أخرى يمكن أن يتسبب في إتالف المنتج.
ال تقم بتركيب الوحدة أسفل مصابيح السقف مباشرةً (مثل ● 

االسبوتات ومصابيح الهالوجين) والتي تولد سخونة عالية. القيام 
بذلك يمكن أن يؤدي إلى التواء األجزاء البالستيكية أو يتلفها.

يجب توخي الحرص الالزم عند تثبيت دعامات الحائط على الحائط. ● 
ا على التأكد من عدم وجود كابالت كهربائية أو مواسير  احرص دائمً

في الحائط قبل تركيب الدعامات.
لمنع السقوط وحدوث اإلصابات، قم بفك التلفزيون من موضع ● 

تثبيته على الحائط في حالة التوقف عن استخدامه.



معلومات حول التخلص من المنتج في البالد األخرى خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز ساري المفعول فقط في االتحاد األوربي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فيرجى االتصال بالسلطات المحليّة أو 
الوكيل واسأل عن طريقة التخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة.

سجل العميل
يمكن إيجاد رقم الموديل والرقم المسلسل لهذا المنتج على اللوحة الخلفية له. وينبغي عليك تسجيل رقم الموديل والرقم المسلسل في 

المساحة المخصصة في األسفل واالحتفاظ بهذا الكتيّب مع فاتورة الشراء كدليل دائم على الشراء وذلك للمساعدة في التعرّف عليه في حالة 
السرقة أو الضياع، وألغراض خدمة الضمان.

الرقم المسلسلرقم الموديل

Web Site: http://panasonic.net

© Panasonic Corporation 2014

عربي

طبع في ماليزيا




