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1( اقرأ هذه التعليمات.
2( احتفظ بهذه التعليمات

3( انتبه لجميع التحذيرات.
4( اتبع جميع التعليمات.

5( ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6( يتم تنظيفها فقط بقطعة قماش جافة.

7( ال تحظر أي فتحات تهوية، وقم بالتثبيت وفقا للتعليمات.
8( ال تقم بتركيبها بالقرب من أية مصادر للحرارة، مثل: 

الت الحرارة، أو األفران، أو أية جهاز آخر  اإلشعاعات، أو ُمَسجِّ
)ويشمل ذلك: مكبرات الصوت( التي تنتج الحرارة.

9(إذا لم يكن القابس المزود مالئًما لمنفذك، فاستشر كهربائًيا 
الستبدال المقبس القديم.

10( قم بحماية سلك الطاقة من السير عليه، أو ضغطه أو وضعه 
في مكان خاص على المقبس، ومستوعبات المقابس، وكذلك النقاط 

التي تخرج من العدة.
11( استخدام فقط المرفقات / الملحقات المحددة من قبل الشركة 

المصنعة.
12( افصل هذا الجهاز أثناء العواصف أو عند عدم استخدامه 

لفترات طويلة من الزمن.
13( اجعل مسؤولية جميع الخدمات لموظفي الخدمة المؤهلين.تكون 
الخدمة مطلوبة للجهاز، عندما يتعرض الجهاز للتلف بأية طريقة ، 

مثل: تلف سلك التيار الكهربائي أو القابس أو حدوث تسرب للسوائل 
أو سقوط األجسام في الجهاز أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، 

والذي يؤثر عليه بحيث ال يعمل بشكل طبيعي، أو تم إسقاطه.
14( يتم استخدام قابس التيار الكهربائي كجهاز فصل، وسيظل 

جهاز الفصل قابالً للتشغيل بسهولة.
15( ال ينبغي إعاقة التهوية عن طريق تغطية فتحات التهوية بأي 

شئ، مثل: الصحف، ومفارش المائدة، والستائر، إلخ.
16( ال ينبغي وضع أية مصادر للهب مكشوفة على الجهاز، مثل: 

الشموع المشتعلة.
17( ينبغي لفت االنتباه إلى الجوانب البيئية عند التخلص من 

البطارية.
18( استخدم الجهاز في المناخ المعتدل.

19( ال يجوز تعريض الجهاز للرذاذ أو الرش، وال يجب وضع أية 
أشياء مملوءة بالسوائل على الجهاز، مثل: المزهريات.

يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج يشتمل على عزل مزدوج 
بين جهد التيار الكهربائي الخطير واألجزاء التي يمكن 

للمستخدم الوصول إليها.عند الصيانة، استخدم قطع الغيار 
المتطابقة فقط.

تشير هذه العالمة إلى أنه ال يجب التخلص من هذا المنتج مع 
النفايات المنزلية األخرى في جميع أنحاء االتحاد األوروبي.

لمنع الضرر المحتمل على البيئة أو صحة اإلنسان بسبب 
التخلص غير المنضبط للنفايات، قم بإعادة تدويره بطريقة 
مسؤولة؛ لتعزيز إعادة االستخدام المستدام للموارد المادية.
إلرجاع جهازك الُمسَتْخَدم، يرجى استخدام أنظمة اإلرجاع 

والتحصيل أو اتصل ببائع التجزئة حيث تم شراء المنتج.يمكنهم 
أخذ هذا المنتج إلعادة التدوير اآلمن بيئًيا.

تحذير
ممنوع الفتح، احذر من خطر الصدمة 

الكهربائية!

تحذير
لتقليل مخاطر الصدمات الكهربائية، ال تقم بإزالة الغطاء )أو 
الغطاء الخلفي(. ال توجد أجزاء صالحة للمستخدم في الداخل.

يرجى مراجعة الموظفين المؤهلين عند الحاجة للصيانة

يشير هذا الرمز إلى وجود فولتات خطيرة، والتي تشكل 
خطر حدوث صدمة كهربائية داخل هذه الوحدة.

يشير الرمز إلى وجود إرشادات تشغيل وصيانة مهمة 
في األشياء المصاحبة للجهاز.

تحذير:
لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، ال 

تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير:
يجب أال تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل: أشعة 

الشمس، أو النار أو ما شابه.

1

تعليمات أمنية هامة
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احتياطات وتنبيهات

هذا الجهاز يستخدم الفولتية العالية في تشغيل جهاز االستقبال 
التلفزيوني هذا.ال تقم بإزالة الخزانة مرة أخرى من مجموعتك.

يرجى مراجعة الموظفين المؤهلين عند الحاجة للصيانة

 

ض  لمنع نشوب حريق أو خطر حدوث صدمة كهربائية، ال ُتَعرِّ
جهاز استقبال التلفزيون للمطر أو الرطوبة.

 

يجب الحذر من سقوط أو القيام بالضغط على األشياء في فتحات 
خزانة التليفزيون أو الِخَزانات.ال تسكب أي نوع من السوائل على 

جهاز الرسيفر
 

ال تسد فتحات التهوية في الغطاء الخلفي.التهوية الكافية ضرورية 
لمنع تلف المكونات الكهربائية.

 

ال تحبس سلك اإلمداد بالطاقة أسفل الرسيفر.
 

إذا كنت ستقوم بتنظيف المنتج، فافصل التلفزيون، واستخدم قماًشا 
ناعًما، ويحظر استعمال الماء والمواد الكيميائية مطلقاً.

ال تقف مطلًقا على التلفزيون أو حامله أو تتكئ عليه أو تدفع الجهاز أو 
الحامل فجآة.يجب الحذر بشكل خاص من األطفال.قد تنجم إصابات خطيرة 

حال سقوط الجهاز.
 

ال تضع تلفزيونك على عربة أو حامل أو رف أو طاولة غير مستقرة.قد 
تحدث إصابات فردية خطيرة أو تؤدي لتلف الجهاز في حال سقوطه.

 

عندما ال يتم استخدام جهاز الرسيفر )جهاز االستقبال التلفزيوني( لفترة 
طويلة من الوقت، فمن المستحسن فصل التيار الكهربي عنه.

 

تجنب تعريض جهاز استقبال التلفزيون )الرسيفر( ألشعة الشمس المباشرة 
ومصادر الحرارة األخرى.ال تضع جهاز االستقبال التلفزيوني )الرسيفر( 
مباشرة على المنتجات األخرى التي تنبعث منها الحرارة، مثل: مشغالت 
كاسيت الفيديو ومكبرات الصوت.ال تضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل: 

الشموع المشتعلة على التلفزيون.
 

إذا كان التلفزيون موضوعاً في حجرة أو مستوعب متماثل الحجم، فيجب 
الحفاظ على الحد األدنى للمسافات.يمكن أن يؤدي تراكم الحرارة إلى تقليل 

عمر الخدمة للتلفزيون، ويمكن أن يكون أيًضا خطيًرا.

مالحظة: استخدم الجهاز في المناخات المعتدلة.



تشغيل التلفزيون
قم بتثبيت الحامل ووضع التلفزيون على سطح صلب.  .1

Min
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 ملحوظة

•  تأكد من وضع التلفزيون في وضع يسمح له بتدفق الهواء بحرية.ال 
تغطي فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

•  لمنع أي حاالت غير آمنة ، يجب عدم وضع أي مصادر للهب 
مكشوفة، مثل: الشموع المشتعلة.

•  تجنب الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والتعرض لألمطار أو 
الماء.يجب عدم تعريض الجهاز للقطرات أو الرش.

2.  قم بتوصيل كابل الهوائي أو كابل تلفزيون الكابل بمقبس هوائي في 
ANT IN في الجزء الخلفي من جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد:  .3
انزع غطاء حجرة البطارية.  

)AAA 1.5V( أدخل بطاريتين من نوع  

الطاقة:  .4
قم بتوصيل السلك بمأخذ طاقة عامل.  

قم بتشغيل التلفزيون:  .5
  اضغط  على زر التحكم عن بعد أو زر الطاقة في لوحة التحكم 

الجانبية للتلفزيون.
 

هام: ال تقم بالضغط على مساحة الشاشة التي قد تعرض سالمة الشاشة 
للخطر.ال يغطي ضمان الشركة المصنعة إساءة االستعمال من قبل 

الُمْسَتْخِدم أو عمليات التثبيت غير الصحيحة.

تثبيت الحامل
هام: يجب تجميع حامل التلفزيون قبل االستخدام.

1.  ضع وجه حدة التليفزيون ألسفل على سطح ناعم ومسطح )بطانية، 
إسفنجة، قماش، إلخ( لمنع أي تلف في التلفزيون.

قم بتثبيت الحامل أسفل التلفزيون باستخدام المسامير األربعة.  .2

إعداد تلفزيون LED الخاص بك للتركيب على الجدار
نقترح عليك إبقاء التلفزيون على بعد 2.36 بوصة )60 مم( على األقل 

من الحائط لمنع تشابك الكابالت.قبل تركيب التلفزيون على الحائط، فأنت 
بحاجة إلى إزالة الحامل.

حفاًظا على سالمتك؛ لذا يرجى استعمال الحوامل الموثوقة المدرجة في 
قوائم UL  بحيث تشمل وزن التلفزيون على األقل بدون التاندات.

لتوصيل حامل تثبيت على الحائط بجهاز التلفزيون:
قم بإزالة البراغي التي تمسك التلفزيون بالحامل.  .1

أخرج الحامل من تلفازك.  .2
3.  قم بتثبيت الحامل على الحائط في الجزء الخلفي من جهاز 

التلفزيون باستخدام أربعة براغي.اتبع تعليمات دليل المستخدم 
المرفق مع حامل التثبيت على الحائط للقيام بالتثبيت.

ملحوظة
ً يجب أن يكون مظهر المنتج لطيفا

ملحوظة
ال يشمل ذلك الحامل

7

التجهيز



8

التوصيل الخارجي والتحكم

زر التحكم

زر

المفتاح األوسط

في وضع االستعداد، اضغط على الزر األوسط لتشغيل التلفزيون.في حالة 
التمهيد، اضغط لفترة طويلة على الزر األوسط لإلغالق.تحت صفحة القائمة 

وظيفة ما يعادل مفتاح موافق.

مفاتيح اليسار واليمين

في صفحة غير القائمة، أسفل صفحة القائمة، قم بالضغط على المفتاحين األيمن 
واأليسر لضبط إضافة الصوت وطرحه.

مفاتيح أعلى وأسفل

في صفحة غير القائمة، يمكنك ضبط القناة التلفزيونية تحت إضافة البرنامج 
وطرحه؛

ضمن صفحة القائمة ، يمكنك تحريك المؤشر ألعلى وألسفل.

االتصال الخارجي

جميع المحطات )من اليسار إلى اليمين(
 OPTICAL, USB1, RJ45, HDMI1, HDMI2, HDMI3,

VIDEO, L, R

جميع المحطات )من اليسار إلى اليمين(
 HDMI4 )ARC( ، LNB IN )SATELLITE( ، ANT IN

 )ANTENNA / CABLE( ، CI ، MINI YPbPr ، EARPHONE ،
.TF ، USB2

USB1 HDMI2 HDMI3HDMI1 L           RVIDEOOPTICAL

USB2HDMI4
(ARC) سماعة  TFMINI  YPbPrLNB IN

(قمر صناعي)

CI واجھة عادیة

ANT IN
(ANTENNA / CABLE)

إكسسوارات )ملحقات(

تلفزيون 50 "/ 55" / 58 "/ 65"
جهاز التحكم عن بعد – عنصر واحد

AAA - 2pc  بطارية
دليل المستخدم – عنصر واحد

دليل البدء السريع- عنصر واحد
مسامير – 4 قطع

كابل YPbPr صغير – عنصر واحد
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القيام باالتصال

يمكنك استخدام محطات اإلدخال الموجدة بخلفية جهاز التلفاز كما يلي:

USB1 HDMI2 HDMI3HDMI1 L           RVIDEOOPTICAL

1 WAN234

USB2HDMI4
(ARC) سماعة  TFMINI  YPbPr

CI واجھة عادیة 

ANT IN
(ANTENNA/CABLE) 

LNB IN
(قمر صناعي)

مكبر الصوت الصوت / الفيديو بواجهات 
HDMI

 CVBS, DVD Player مشغل
CVBS/ أو مشغل آخر مزود ب

.S-Video

مشغل CVBS DVD أو جهاز 
YPbPr YCbCr آخر مزود ب

الصوت / الفيديو بواجهات  
HDMI

)L – يشير لألبيض ) صوت W الرمز
)R – يشير للون األحمر )صوت R الرمز

الرمز Y يشير للون األصفر )فيديو(

HDMI.1: االتصال بمصدر إشارة وسائط متعددة عالي الدقة.
.USB قم بتوصيل جهاز :USB.2

YPbPr.3: مشترك محطات اإلدخال
RF.4: دائرة تلفزيونية للغلق/ أنتينال

5.مدخل AV: مدخل الفيديو / مدخل الصوت.



الوصفالبند#

 الطاقة1
اضغط لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.عند إيقاف 
تشغيل التلفزيون، ال تزال الطاقة تتدفق عبره.لفصل 

الطاقة تماًما، افصل سلك الطاقة.
اضغط لتشغيل الصوت أو إيقافه. كتم الصوت2
اضغط لفتح مساعد google أو بدء البحث الصوتي.مساعد جوجل3

اضغط لعكس التشغيل في وضع الوسائط ووضع  )عكس(4
Timeshift

اضغط للتشغيل في وضع الوسائط المتعددة ووضع  )تشغيل(5
.Timeshift

اضغط للتقدم السريع في وضع الوسائط المتعددة  )لألمام(6
Timeshift ووصع

اضغط لتسجيل برنامج التلفزيون الذي تشاهده في  )تسجيل(7
.DTV وضع

اضغط لإليقاف المؤقت في وضع الوسائط المتعددة  )التوقف المؤقت(8
.Timeshift ووضع

اضغط إليقاف تشغيل الوسائط المتعددة ، ووضع  )التوقف(9
Timeshift ووضع التسجيل.

اضغط لتحديد وضع النص التليفزيوني.نص10

11 FAV
اضغط لفتح قائمة القنوات المفضلة.)المفضلة(

12 SUBTITLE
فتح أو إغالق العنوان الفرعي.)عنوان فرعي(

اضغط لفتح قائمة مصدر اإلدخال.مصدر13

نيتفليكس 14
NETFLIX.NETFLIX اضغط لفتح

15YouTube موقع.YouTube اضغط لفتح
اضغط لفتح الصفحة الرئيسية.الصفحة الرئيسية16
اضغط لفتح أو إغالق القائمة التي تظهر على الشاشة.قائمة طعام17
اضغط للتنقل في القائمة التي تظهر على الشاشة. 18
أدخل الخيار المحدد أو نفذ العملية المحددة.حسنا19
العودة إلى القائمة السابقة.للخلف20
ذلك يعتمد على الوظيفة الفعلية.خروج21
اضغط لعرض معلومات القناة.INFO معلومات22

اضغط لعرض دليل البرنامج اإللكتروني في وضع مساعدة23
التلفزيون.

24-VOL + / VOL لضبط مستوى -VOL أو + VOL اضغط على
الصوت.

25- CH + / CH.لتغيير القنوات التلفزيونية -CH أو + CH اضغط
اضغط إلدخال رقم قناة التلفزيون.األرقام من 260-9

CH.LIST قائمة 27
اضغط لعرض قائمة القنوات.القنوات

AUDIO الصوت28
 Mono, Nicam, Stereo اضغط الختيار

الخاصة بقناة ATV، واختيار لغة الصوت الخاصة 
.DTV بقناة

قم بتنفيذ العمليات ذات الصلة وفًقا للموجه الموجود في أزرار ملونة29
أسفل القائمة في النص.

2
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تعليمات التشغيل

استخدام التحكم عن بعد



سوف يرشدك للقيام بعمل اإلعدادات المبدئيةيرجى وفقا للنص تلميح 
إلى اإلعداد ألول مرة.

 

تستخدم هذه الوظيفة لزوج رمز جهاز التحكم عن ُبعد.بعد نجاح 
الشفرة، يمكنك استخدام جهاز التحكم عن ُبعد Bluetooth البلوتوث 

لتشغيل التلفزيون.
 

اضغط على ▲ / ▼ لتحديد لغة النظام، واضغط على موافق لتأكيد 
اللغة.

 

قم بتوصيل هاتف Android الخاص بك بجهاز التلفزيون، واختر 
"متابعة" لمتابعة االتصال، ثم اختر "تخطي" لتخطي هذه الخطوة.

 

اضغط على ▲ / ▼ لتحديد wifi لالتصال، واضغط على موافق 
وأدخل كلمة المرور لتأكيد نجاح االتصال.

 

بقبول شروط خدمة Google لتحسين تجربة المنتج، حدد "قبول" 
لقبول هذا الشرط.

توافق على Google للحصول على معلومات موقع جهازك؛ 
للحصول على المزيد من الميزات، ثم اختر "نعم" للقبول.

 

 Google بالموافقة على إرسال معلومات التشخيص تلقائًيا إلى
لتحسين القوة التمييزية، ثم اختر "نعم" للقبول.

 

1. يتم تشغيل جهازك بواسطة Android TV واضغط على الزر 
► لتحديد ميزة العرض.

 Google Play 2. يمكنك الحصول على المزيد من التطبيقات من
والضغط على الزر لالنتقال إلى الشاشة التالية.

3. قم بنقل الصور والمحتويات األخرى إلى التلفزيون عبر 
chromecast المزود، اضغط على "موافق" إلكمال العرض

 

اضغط على ▲ / ▼ لتحديد بلد جهازك واضغط على موافق للتأكيد.
 

يستخدم لتعيين كلمة مرور جهازك لضمان األمن والخصوصية.
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الضبط المبدئي



اضغط على "موافق" إلظهار لوحة المفاتيح المرنة، واستخدم جهاز 
التحكم عن ُبعد إلدخال كلمة المرور المكونة من 4 أرقام في االنتقال 

التلقائي إلى الواجهة التالية.

تأكيد كلمة المرور مرة أخرى والحفاظ عليها متناغمةاستخدم جهاز 
التحكم عن ُبعد إلدخال كلمة المرور واستكمال تأكيد كلمة المرور.

 

الختيار الوضع، اضغط على مفتاح ▲/▼  الختيار الوضع الرئيسي 
واضغط على موافق للتأكيد.

 

قم بتأكيد الوضع المختار مرة أخرى، واختر "نعم" لتأكيد الوضع 
المختار، واختر "ال" للعودة إلى الخطوة السابقة.

اضغط على ▲ / ▼ لتشغيل أو إيقاف تشغيل الميزات المتوفرة في 
.Chromecast

 

الختيار وضع Tuner للبحث، اضغط على ▲ / ▼ للتحديد، واضغط 
على OK للتأكيد.
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اضغط على ▲ / ▼ لتحديد ما إذا كنت تريد البحث أم ال، وحدد 
"مسح" للبحث، وحدد "تخطي المسح" لتخطي البحث.

 

اضغط على موافق OK إلكمال اإلعداد.

ملحوظة

  ،IOT  على دعم أجهزة منزلية أكثر ارتباًطا IOT يعمل نظام
وسيسمح بساطة التحكم الصوتي للتلفزيون الذكي بالعمل كنقطة 

وصول مركزية للمنزل الذكي الحديث وفًقا للغة والكلمات القياسية.

الشاشة الرئيسية
بعد االنتهاء من إعدادات المعالج، يمكنك مشاهدة التلفزيون واالنتقال 

إلى الشاشة الرئيسية.
 

  افتح مساعد google أو ابدأ في البحث الصوتي.
  من بين التطبيقات المثبتة على التلفزيون، تظهر أيقونات 

التطبيقات المفضلة في الداخل.(يمكن إضافة / حذف / تغيير 
التطبيقات المفضلة من قبل المستخدمين.(

  التطبيقات:انقر لالنتقال إلى شاشة التطبيقات حيث يتم سرد 
جميع التطبيقات المثبتة.

إشعار:عرض اإلشعارات  
المدخالت:أيقونة لتحديد مصدر اإلدخال.  

الشبكة واإلنترنتأيقونة لضبط الشبكة، مثل: واي فاي.  
  اإلعدادات:يمكن تكوين اإلعدادات المختلفة هنا.

للحصول على تفاصيل حول اإلعدادات، راجع الشرح التالي.



صدر الدخل
1.  في الواجهة الرئيسيةHOME ، اضغط على ▲ / ▼ / 

لتحديد أيقونة "المدخالت"، اضغط على "موافق" OK  لفتح 
قائمة مصدر اإلدخال، ثم اضغط ألعلى لتمييز أحد المدخالت 

واضغط على "موافق" للتبديل.
 

 SOURCE 2.تحت البث التلفزيوني المباشر، اضغط على زر
لعرض قائمة مصادر اإلدخال.يمكنك اختيار المصدر المطلوب.

 

ON-SCREEN التنقل في القائمة على الشاشة
1.  هناك طريقتان للدخول.أوالً: في البث التلفزيوني المباشر، اضغط 

على زر القائمة لعرض خيارات التلفزيون، اضغط على ▲ / 
▼ / لتحديد قائمة اإلعدادات واضغط على موافق للتأكيد.ثانياً ، 
في واجهة HOME  ، اضغط على المفتاح الختيار رمز قائمة 

اإلعدادات الدائرية، اضغط على OK للتأكيد.
 

اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.  .2

3.اضغط على موافق OK للدخول في اإلعدادات.

 اضغط على BACK للعودة إلى القائمة السابقة.إذا تم عرض القائمة 
الرئيسية، فسيؤدي الضغط على BACK إلى إغالق القائمة الظاهرة 

على الشاشة.

الشبكة
1.اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.

2.اضغط على زر موافق للضبط.
3.بعد االنتهاء من الضبط الخاص بك، اضغط على زر موافق للحفظ 

والعودة إلى القائمة السابقة.
 

القناة
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Inputs 



القنوات: اعرض القائمة الفرعية للمسح بناًء على أوضاع 
تثبيت القناة المختلفة.

وضع تثبيت القناة - حدد مصادر قناة العرض على الشاشة.
يمكنك تحديد نوع اإلشارة.

● الهوائي - لضبط نوع اإلشارة على الهوائي.عند الضبط 
على Antenna،  يمكن أن يستقبل التلفزيون إشارات بث 

.)DVBT / T2( تناظرية ورقمية
 Cable الكبل - لضبط نوع اإلشارة للكبل.عند التعيين على ●
.QAM يمكن أن يستقبل التلفزيون إشارات البث التمثيلي و ،
● القمر الصناعي - لضبط نوع اإلشارة على القمر الصناعي.
عند التعيين على القمر الصناعي، يمكن أن يستقبل التلفزيون 

إشارات البث الفضائي.
 ON تحديث التلقائي للقناة - اضغط على زر موافق الختيار
OFF /.عند اختيار ON، سيقوم النظام تلقائًيا بمسح القنوات 

وتحديثها بعد 5 دقائق من وضع االستعداد.
التحكم األبوي - اضغط على الزر لتحديد الخيار ثم اضغط 

على زر موافق OK للدخول إلى القائمة الفرعية.
قناة الصوت - اضغط على الزر لتحديد الخيار ثم اضغط على 

زر موافق OK  للدخول إلى القائمة الفرعية.
فتح تراخيص المصدر - اضغط على الزر لتحديد الخيار ثم 

اضغط على زر موافق OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

Antenna الهوائي
 

1.القائمة-< اإلعدادات-< القناة-< وضع تثبيت القناة، اختر 
الهوائي.

 

2.أدخل القائمة-< اإلعدادات-< القناة-< القنوات.

3. توجيه مسح القنوات مباشرة إلى واجهة نظام البحث التلقائي 
ATV + DTV للهوائي.

تحديث المسح: إعادة البحث تلقائًيا عن نقاط التردد خارج 
المحطة.

المسح اليدوي التناظري:محطة البحث اليدوي ATV.بعد 
إدخال نقطة التردد، يمكنك اختيار أعلى أو أسفل محطة البحث.

 

مسح RF الفردي: البحث اليدوي DTV ، لليسار واليمين بعد 
اختيار قناة RF ، وقم بالضغط على موافق OK البحث.

كابل

 
1.القائمة-< اإلعدادات-< القناة-< وضع تثبيت القناة، اختيار 

كابل.
2.أدخل القائمة-< اإلعدادات-< القناة-< القنوات.
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3. أدخل قناة المسح، عندما يكون UPC هو المشغل المحلي، 
ووضع المسح االفتراضي ممتلئ؛ اآلخرون لديهم أوضاع 

متقدمة ، مسح سريع وكامل.

 
مسح RF الفردي: محطة البحث اليدوي.

األقمار الصناعية

1. القائمة-< اإلعدادات-< القناة-< وضع تثبيت القناة، اختيار 
القمر الصناعي.

 

2.أدخل القائمة-< اإلعدادات-< القناة-< القنوات-< إعادة 
فحص القمر الصناعي.

3. اضغط على "موافق" OK إلدخال إعدادات القمر الصناعي، 
 LNB POWER, LNB Frequency, :والتي تشمل

DiSEqC Set, 22K وغيرها من القيم األخرى.ثم ارجع إلى 
القمر الصناعي إلعادة المسح، وانقر بزر الماوس األيمن للدخول إلى 
قائمة البحث.ثم ارجع إلى القمر الصناعي إلعادة المسح، وانقر بزر 

الماوس األيمن للدخول إلى قائمة البحث.

إضافة القمر الصناعي: إضافة إشارة بث

 
ضبط دليل األقمار الصناعية: ابحث يدوًيا عن TP معين، يمكن 

إضافته بواسطة Satellite Add إذا لزم األمر.

الحسابات والتوقيع
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التاريخ والوقت التلقائي - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

) إضافي:استخدام وقت الشبكة ، إيقاف(

ملحوظة

●  سيؤدي ضبط إعدادات التاريخ والوقت يدوًيا إلى تغيير كل 
.OFF التاريخ والوقت التلقائي إلى

ضبط التاريخ - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط 
على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

ضبط الوقت - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط 
على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

ضبط المنطقة الزمنية - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار، ثم 
اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

استخدم تنسيق 24 ساعة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
اضغط على زر موافق الختيار ON / OFF. )تشغيل / غلق(

الوقت
 

نوع مؤقت تشغيل الطاقة: اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد الخيار، ثم 
اضغط على موافق OK لالختيار بين ON/OFF/ONCE. )فتح/ 

غلق/ مرة واحدة(
مؤقت تشغيل الطاقة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.
مؤقت إيقاف الطاقة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
اضغط على زر موافق الختيار ON / OFF / ONCE. )فتح/ 

غلق/ مرة واحدة(
مؤقت تشغيل الطاقة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

اللغة
 

اللغة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط على زر 
موافق إلدخال اللغة التي حددتها.
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APPS التطبيقات
 

في هذه القائمة ، يمكنك تعيين أذونات APP ، وقراءة 
قوائم التطبيق

1. اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.
2. اضغط على زر موافق للضبط.

3. بعد االنتهاء من عملية الضبط، اضغط على زر 
BACK للعودة إلى القائمة السابقة.

تفضيالت الجهاز
 

في هذه القائمة، يمكنك قراءة المعلومات وإعدادات 
التلفزيون.

1. اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.
2. اضغط على زر موافق للضبط.

3. بعد االنتهاء من عملية الضبط، اضغط على زر 
BACK للعودة إلى القائمة السابقة.

الوقت & والتاريخ



لوحة المفاتيح
 

لوحة المفاتيح الحالية - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
اضغط على زر موافق OK  للدخول إلى القائمة الفرعية.

إعدادات لوحة G- اضغط على الزر ▲ / ▼  لتحديد الخيار ثم 
اضغط على زر موافق OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

إدارة لوحات المفاتيح - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

INPUTS المدخالت
 

المدخالت - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط على 
زر موافق OK  للدخول إلى القائمة الفرعية.

تحكم HDMI - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
.ON / OFF على زر موافق الختيار

إيقاف التشغيل التلقائي للجهاز - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد 
.ON / OFF الخيار ثم اضغط على زر موافق الختيار

تشغيل التلفزيون التلقائي - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد 
.ON / OFF الخيار ثم اضغط على زر موافق الختيار

.EDID عرض نسخة - HDMI EDID نسخة
قائمة جهاز CEC - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

الطاقة

مؤقت النوم: اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
على زر موافق لدخول إلى القائمة الفرعية.

)الخيارات: إيقاف ، 10 دقائق ، 20 دقيقة ، 30 دقيقة ، 40 دقيقة 
، 50 دقيقة ، 60 دقيقة ، 90 دقيقة ، 120 دقيقة(

غلق الصورة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
.ON / OFF على زر موافق الختيار

إيقاف تشغيل المؤقت - اضغط على زر ▲ / select لتحديد 
الخيار ثم اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

)اختياري: متوقف ، 30 دقيقة ، 60 دقيقة ، 90 دقيقة ، 120 
دقيقة ، 150 دقيقة ، 180 دقيقة ، 210 دقيقة ، 240 دقيقة(

ال يوجد إشارة تشغيل الطاقة التلقائي - اضغط على زر ▲ / ▼ 
لتحديد الخيار ثم اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.
)اختياري: إيقاف ، 5 دقائق ، 10 دقائق ، 15 دقيقة ، 30 دقيقة ، 

60 دقيقة(

صورة
 

وضع الصورة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد زر الخيار 
للدخول إلى القائمة الفرعية.)اختياري: مستخدم ، قياسي ، حي ، 

رياضة ، فيلم ، لعبة ، توفير الطاقة(
اإلضاءة الخلفية / السطوع / التباين / التشبع / HUE / الحدة 
- اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار.اضغط لتقليل الُمَعلََّمة.

اضغط ► لزيادة المعلمة.
جاما - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط على زر 

موافق للدخول إلى القائمة الفرعية )خيارات:مظلم، وسط، مشرق(
درجة حرارة اللون - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.
HDR- اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار اضغط على زر 

موافق للدخول إلى القائمة الفرعية )خيارات: تشغيل ، إيقاف(
فيديو متقدم - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 

على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.
إعادة التعيين إلى االفتراضي - إعادة تعيين جميع اإلعدادات إلى 

إعدادات المصنع االفتراضية.
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الصوت
 

نمط الصوت - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.)اختياري ، مستخدم ، 

قياسي ، حي ، رياضة ، فيلم ، موسيقى ، أخبار(
متوازن / جهير / ثالثي - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار.

اضغط لتقليل الُمَعلََّمة.اضغط ► لزيادة المعلمة.
الصوت المحيطي - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

.ON / OFF اضغط على زر موافق الختيار
تفاصيل المعادل - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 

على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.
مكبرات الصوت - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.) إضافي:مضخم 
الصوت التلفزيوني ، نظام الصوت الخارجي(

اإلخراج الرقمي - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.) إضافي:تلقائي، تجاوز 

، PCM ، دولبي رقمي إضافي ، دولبي رقمي(
تأخير SPDIF - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار.اضغط 

لتقليل الُمَعلََّمة.اضغط ► لزيادة المعلمة.
التحكم في مستوى الصوت التلقائي - اضغط على زر ▲ / ▼ 
.ON / OFF لتحديد الخيار ثم اضغط على زر موافق الختيار

وضع Downmix  - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار 
ثم اضغط على زر OK )موافق( للدخول إلى القائمة الفرعية.) 

إضافي:ستيريو، محيطي(
إعادة التعيين إلى االفتراضي - إعادة تعيين جميع اإلعدادات إلى 

إعدادات المصنع االفتراضية.

التخزين

التخزين المشترك الداخلي - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد 
الخيار ثم اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

تخزين قابل لإلزالة: اضغط الزر ▲ / ▼ لتحديد 
الخيار، ثم اضغط على زر موافق للدخول للقائمة الفرعية. 

)مالحظة:إظهار األجهزة الخارجية إذا كانت متوفرة(

الشاشة الرئيسية

في هذه القائمة ، يمكنك ضبط القنوات والتطبيقات وتراخيص 
المصادر المفتوحة.

1. اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.
2. اضغط على زر موافق للضبط.

3. بعد االنتهاء من الضبط الخاص بك، اضغط على زر العودة 
إلى القائمة السابقة.

وضع التجزئة

وضع التجزئة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
.ON / OFF اضغط على زر موافق الختيار

رسائل التجزئة - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار 
ثم اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية 

 Demo video, e-POP left, e-POP:مالحظة(
)bottom

PQ Demo- اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار 
ثم اضغط على زر OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

 )OFF,LEFT,RIGHT:مالحظة(
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جوجل
 

في هذه القائمة، يمكنك تعيين التطبيقات القابلة للبحث، مرشح البحث 
اآلمن، حظر الكلمات المسيئة، تراخيص المصادر المفتوحة.

1. اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.
2. اضغط على زر موافق للضبط.

3. بعد االنتهاء من عملية الضبط، اضغط على زر BACK للعودة 
إلى القائمة السابقة.

CHROMECAST BUILT-IN
 

Chromecast في هذه القائمة ، يمكنك قراءة معلومات وإعدادات
1. اضغط على زر ▲ / ▼ الختيار ما تريد تعيينه.

2. اضغط على زر موافق للضبط.
3. بعد االنتهاء من عملية الضبط، اضغط على زر BACK للعودة 

إلى القائمة السابقة.

حافظة الشاشة
 

شاشة التوقف - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.) إضافي:إيقاف تشغيل 

الشاشة ، الخلفية ، األلوان(
عند البدء - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط على 

زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.)خيارات: 5 دقائق ، 15 
دقيقة ، 30 دقيقة ، ساعة واحدة ، ساعتان(

ضع الجهاز في وضع السكون - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد 
الخيار ثم اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

)خيارات: 30 دقيقة ، 1 ساعة ، 3 ساعات ، 6 ساعات ، 12 
ساعة ، مطلقاً(

ابدأ اآلن - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم اضغط 
على زر موافق إلدخال شاشة التوقف.

الموقع
 

حالة الموقع - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار، ثم 
 اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية. 

)إضافي:استخدام شبكة Wi-Fi لتقدير الموقع ، معطلة(

االستخدام والتشخيص
 

االستخدام والتشخيص - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار 
.ON / OFF ثم اضغط على زر موافق الختيار

إمكانية الوصول
 

وصف الصوت، اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 
.ON / OFF اضغط على زر موافق الختيار

ضعاف البصر - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار 
ثم اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.

)ON  بحاجة:الوصف الصوتي(
ضعاف السمع - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

.ON / OFF اضغط على زر موافق الختيار
Captions – اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار، ثم 

اضغط موافق للدخول للقائمة الفرعية.
نص عالي التباين - اضغط على زر ▲ / ▼ لتحديد الخيار ثم 

.ON / OFF اضغط على زر موافق الختيار

إعادة تعيين
اضغط على زر موافق للدخول إلى القائمة الفرعية.إعادة تعيين - 

محو كل شيء.
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الريموت والملحقات
 

.Bluetooth في هذه القائمة ، يمكنك إقران أجهزة
1. اضغط على الزرين "RED" و “BLUE "أسفل جهاز 

التحكم عن بعد لمدة 5 ثواٍن.
2. عندما يبدأ LED في الوميض، قم بالتحريرسترسل وحدة 

التحكم عن بعد إشارة االقتران إلى التلفزيون وتعرض معلومات 
وحدة التحكم عن بعد على الجانب األيمن من الشاشة.

3. اضغط على زر موافق لعرض االقتران.إذا تم عرض االقتران، 
يكون االتصال ناجًحا.

4. إذا لم يظهر الزوج ، فسوف يفشل االتصال.انتظر 30 ثانية، ثم 
اضغط على الزرين "RED" و "BLUE" أسفل وحدة التحكم 

عن بعد لمدة 5 ثوان لتكرار الخطوات السابقة.
5. اضغط على زر EXIT أو BACK للعودة إلى السابق

 MULTI ل الوسائط المتعددة أضف واستخدام ُمَشغِّ
MEDIA PLAYER

 

1. في واجهة HOME ، حدد أيقونة + في عمود APP إلضافة 
التطبيق، وانقر فوق OK.اضغط ألعلى وألسفل لتحديد تطبيق 
MultiMedia Player ، وانقر فوق "موافق" إلضافته إلى 

.HOME واجهة
 

 Multi 2. اختر مفتاح موافق للدخول إلى مشغل الوسائط المتعددة
Media Player وعرض الفيديو، والصور، والمواد الصوتية.بعد 
إدخال محرك أقراص فالش USB ، يمكنك عرض الملفات المقابلة 

.USB في محرك أقراص فالش

ملحوظة

قد تكون القائمة مختلفة حسب تاريخ شرائك التلفزيون.
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عناصر للتحقق واإلجراءات الواجب اتباعهاالمشاكل

•  قد يكون سبب هذا هو عرقلة الهوائي بسبب المباني الشاهقة أو التالل.استخدام هوائي الشبح" أو الصورة المزدوجة
اتجاهي للغاية قد يحسن الصورة.

عدم وجود طاقة
•  تحقق مما إذا كان سلك التيار المتردد الخاص بالتلفزيون موصالً بالمأخذ.

•  افصل التلفزيون، انتظر لمدة 60 ثانية.ثم أعد توصيله بالمأخذ وقم بتشغيل التلفزيون مرة 
أخرى.

ال توجد صورة

•  تحقق من توصيل الهوائي في الجزء الخلفي من التلفزيون؛ لمعرفة ما إذا كان متصالً بشكل 
صحيح بالتلفزيون.

•  من المحتمل وجود مشكلة في محطة االستقبال المحتملةجرب قناة أخرى.
•  ضبط إعدادات التباين والسطوع.

•  تحقق من تحكم التسميات التوضيحية المغلقة.بعض أوضاع النص قد تغلق الشاشة.

الصورة جيدة ولكن بال صوت
•  زيادة مستوى الصوت عن طريق الضغط على زر VOL + في وحدة التحكم عن بعد، أو 

على لوحة التحكم في  جانب التلفزيون.
•  اضغط على زر )MUTE( في جهاز التحكم عن بعد للتأكد من الغلق.

•  قم بضبط إعدادات التباين واللون والسطوع.صوت جيد لكن اللون ضعيف

•  قد تظهر صورة رديئة عند توصيل كاميرا S-VHS أو كاميرا رقمية بجهاز التلفزيون الصورة سيئة
واألجهزة الطرفية األخرى في نفس الوقت.أطفئ أحد األجهزة الطرفية.

•  تحقق من اتصال الهوائي.صورة ثلجية وضوضاء

•  قد يحدث هذا بسبب التداخل الكهربائي )مثل مجفف الشعر، مصابيح النيون القريبة، وما إلى خط منقط أفقي
ذلك)أطفئ الجهاز.

التلفزيون ال يستجيب للتحكم عن بعد
•  تحقق مما إذا كانت البطاريات تعمل أم ال.استبدالها إذا لزم األمر.
•  قم بتنظيف عدسة مستشعر جهاز التحكم عن ُبعد على التلفزيون.

•  ال يزال بإمكانك استخدام األزرار الموجودة بجانب التلفزيون.

بكسالت )نقاط( مظلمة دائًما أو مضاءة 
دائًما

•  تلفزيونك مصمم بدقة باستخدام مستوى عاٍل للغاية من التكنولوجيا.ومع ذلك، في بعض 
األحيان قد ال يتم عرض البكسل بشكل صحيح.هذه األنواع من المشاكل متأصلة في هذا 

النوع من المنتجات وال تعتبر عيباً في المنتج.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
يرجى إجراء هذه الفحوصات قبل االتصال بخدمة العمالءقد توفر لك هذه النصائح الوقت والمال في مصاريف الشحن وتثبيت الريسيفر وتعديالت التي 

تجري على خدمة العمالء والتي قد ال تكون مشمولة في الضمان.



جودة الصورة التلفزيونية:
UHD

الرقمية المتكاملة.
126CM:حجم الشاشة

الدقة: 3840x2160 بكسل 60 هرتز.

DTV موالف ديكوردر
DVB-T ، DVB-C ، DVB-T2 ، DVB-S2

QAM 16/32/64/128/256 التشكيل
MPEG2، MPEG4، H.265

االتصال:

1 منفذ بصري
USB  2  منفذ

RJ45 1
HDMI 4 مآخذ

1 مقبس فيديو
L 1  مقبس
R 1 مقبس

RF 2 مقبس
1 مقبس

1 منفذ سماعة األذن
YPbPr المقبس TF 1

slot 1 فتحة
PAL + SECAM:األنظمة المدعومة

)DTV( ، 1 OO )ATV( 1000:رقم قناة التخزين
تلفزيون )RF(: 75Ω اختالل التوازن
AV: 75Ω,1V-P,RCA مدخل فيديو

AV: 20KΩ,500mV RMS مدخل صوت
YPbPr/HDMI Video lnput:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

نظام صوت ستيريو.جودة الصوت:
2 × 13 واط RMS  الطاقة الخارجة

≥0.5Wاستهالك الطاقة االحتياطية

الميزات الرقمية:

التفاعلية رقميا.
النص الرقمي.

.)DVB( يتوفر بث الفيديو الرقمي
اإلعداد التلقائي.

المسح التلقائي للقنوات الجديدة.
اآلن ودليل البرنامج التالي.

.)EPG( دليل البرنامج اإللكتروني لمدة 7 أيام
أعلى متابعة التلفزيون متوافق.

CI فتحة
وصف الصوت متوافق.

ميزات إضافية:

موالف UHF / VHF؛ مؤقت النوم؛ توجيه الوالدين؛ بطاريات التحكم عن بعد في الصورة والنص 
المطلوبة هي x AAA 2 )متضمنة(

حجم تحميل ESA:200 × 200 مم
حجم الحزمة )WxHxD(1230 × 753 × 137  ملم

ضبط الحجم )WxHxD( مع الحامل:1122 × 702 × 278  مم
ضبط الحجم )WxHxD( بدون الحامل:1122 × 646 × 65  ملم

14.4kg :وزن الحزمة
11.4kg:ضبط الوزن مع الحامل

11.2kg:ضبط الوزن دون الحامل

المواصفات الموجودة هنا لهذا الجهاز لالسترشاد فقط  *
قد تحدث االختالفات عند تحديث تقنية المنتج.  

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.  
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مواصفات المنتج

تلفزيون إل إي دي رقمي بشاشة إل إي دي 50 بوصة



جودة الصورة التلفزيونية:
UHD

الرقمية المتكاملة.
139cm:حجم الشاشة

الدقة: 3840x2160 بكسل 60 هرتز.

DTV \موالف ديكوردر
DVB-T ، DVB-C ، DVB-T2 ، DVB-S2

QAM 16/32/64/128/256 التشكيل
MPEG2، MPEG4، H.265

االتصال:

1 منفذ بصري
USB  2  منفذ

RJ45 1
HDMI 4 مآخذ

1 مقبس فيديو
L 1  مقبس
R 1 مقبس

RF 2 مقبس
1 مقبس

1 منفذ سماعة األذن
YPbPr المقبس TF 1

slot 1 فتحة
PAL + SECAM:األنظمة المدعومة

)DTV( ، 1 OO )ATV( 1000:رقم قناة التخزين
تلفزيون )RF(: 75Ω اختالل التوازن
AV: 75Ω,1V-P,RCA مدخل فيديو

AV: 20KΩ,500mV RMS مدخل صوت
YPbPr/HDMI Video lnput:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

نظام صوت ستيريو.جودة الصوت:
2 × 13 واط RMS  الطاقة الخارجة

≥0.5Wاستهالك الطاقة االحتياطية

الميزات الرقمية:

التفاعلية رقميا.
النص الرقمي.

.)DVB( يتوفر بث الفيديو الرقمي
اإلعداد التلقائي.

المسح التلقائي للقنوات الجديدة.
اآلن ودليل البرنامج التالي.

.)EPG( دليل البرنامج اإللكتروني لمدة 7 أيام
أعلى متابعة التلفزيون متوافق.

CI فتحة
وصف الصوت متوافق.

ميزات إضافية:

موالف UHF / VHF؛ مؤقت النوم؛ توجيه الوالدين؛ بطاريات التحكم عن بعد في الصورة والنص 
المطلوبة هي x AAA 2 )متضمنة(

حجم تحميل ESA:400 × 200 مم
حجم الحزمة )WxHxD(1350 × 810 × 150 ملم

ضبط الحجم )WxHxD( مع الحامل:1234x768.4x 277.6 مم
ضبط الحجم )WxHxD( بدون الحامل:1234 × 719 × 73 مم

16.5kg :وزن الحزمة
12.36kg:ضبط الوزن مع الحامل

12.18kg:ضبط الوزن دون الحامل

المواصفات الموجودة هنا لهذا الجهاز لالسترشاد فقط  *
قد تحدث االختالفات عند تحديث تقنية المنتج.  

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.  
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مواصفات المنتج

تلفزيون بشاشة إل إي دي إل إي دي 55 بوصة



جودة الصورة التلفزيونية:
UHD

الرقمية المتكاملة.
147cm:حجم الشاشة

الدقة: 3840x2160 بكسل 60 هرتز.

DTV موالف ديكوردر
DVB-T ، DVB-C ، DVB-T2 ، DVB-S2

QAM 16/32/64/128/256 التشكيل
MPEG2، MPEG4، H.265

االتصال:

1 منفذ بصري
USB  2  منفذ

RJ45 1
HDMI 4 مآخذ

1 مقبس فيديو
L 1  مقبس
R 1 مقبس

RF 2 مقبس
1 مقبس

1 منفذ سماعة األذن
YPbPr المقبس TF 1

slot 1 فتحة
PAL + SECAM:األنظمة المدعومة

)DTV( ، 1 OO )ATV( 1000:رقم قناة التخزين
تلفزيون )RF(: 75Ω اختالل التوازن
AV: 75Ω,1V-P,RCA مدخل فيديو

AV: 20KΩ,500mV RMS مدخل صوت
YPbPr/HDMI Video lnput: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

نظام صوت ستيريو.جودة الصوت:
2 × 13 واط RMS  الطاقة الخارجة

≥0.5Wاستهالك الطاقة االحتياطية

الميزات الرقمية:

التفاعلية رقميا.
النص الرقمي.

.)DVB( يتوفر بث الفيديو الرقمي
اإلعداد التلقائي.

المسح التلقائي للقنوات الجديدة.
اآلن ودليل البرنامج التالي.

.)EPG( دليل البرنامج اإللكتروني لمدة 7 أيام
أعلى متابعة التلفزيون متوافق.

CI فتحة
وصف الصوت متوافق.

ميزات إضافية:

موالف UHF / VHF؛ مؤقت النوم؛ توجيه الوالدين؛ بطاريات التحكم عن بعد في الصورة والنص 
المطلوبة هي x AAA 2 )متضمنة(

حجم تحميل ESA:200 × 200 مم
حجم الحزمة )WxHxD(1430X865X170 مم

ضبط الحجم )WxHxD( مع الحامل:1297.98x808.21x277.57 ملم
ضبط الحجم )WxHxD( بدون الحامل:1297.98x753.04x64.9 مم

19.2kg :وزن الحزمة
14.5kg:ضبط الوزن مع الحامل

14.3kg:ضبط الوزن دون الحامل
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مواصفات المنتج

تلفزيون بشاشة إل إي دي إل إي دي 58 بوصة

المواصفات الموجودة هنا لهذا الجهاز لالسترشاد فقط  *
قد تحدث االختالفات عند تحديث تقنية المنتج.  

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.  



جودة الصورة التلفزيونية:
UHD

الرقمية المتكاملة.
165CM:حجم الشاشة

الدقة: 3840x2160 بكسل 60 هرتز.

DTV موالف ديكوردر
DVB-T ، DVB-C ، DVB-T2 ، DVB-S2

QAM 16/32/64/128/256 التشكيل
MPEG2، MPEG4، H.265

االتصال:

1 منفذ بصري
USB  2  منفذ

RJ45 1
HDMI 4 مآخذ

1 مقبس فيديو
L 1  مقبس
R 1 مقبس

RF 2 مقبس
1 مقبس

1 منفذ سماعة األذن
YPbPr المقبس TF 1

slot 1 فتحة
PAL + SECAM:األنظمة المدعومة

)DTV( ، 1 OO )ATV( 1000:رقم قناة التخزين
تلفزيون )RF(: 75Ω اختالل التوازن
AV: 75Ω,1V-P,RCA مدخل فيديو

AV: 20KΩ,500mV RMS مدخل صوت
YPbPr/HDMI Video lnput:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

نظام صوت ستيريو.جودة الصوت:
2 × 13 واط RMS  الطاقة الخارجة

≥0.5Wاستهالك الطاقة االحتياطية

الميزات الرقمية:

التفاعلية رقميا.
النص الرقمي.

.)DVB( يتوفر بث الفيديو الرقمي
اإلعداد التلقائي.

المسح التلقائي للقنوات الجديدة.
اآلن ودليل البرنامج التالي.

.)EPG( دليل البرنامج اإللكتروني لمدة 7 أيام
أعلى متابعة التلفزيون متوافق.

CI فتحة
وصف الصوت متوافق.

ميزات إضافية:

موالف UHF / VHF؛ مؤقت النوم؛ توجيه الوالدين؛ بطاريات التحكم عن بعد في الصورة 
والنص المطلوبة هي x AAA 2 )متضمنة(

حجم تحميل ESA :400 × 200 مم
حجم الحزمة )WxHxD(1650 × 992 × 265 مم

ضبط الحجم )WxHxD( مع الحامل: 1453.28x890.3x308 مم
ضبط الحجم )WxHxD( بدون الحامل: 1453.28x836.5x71.15 ملم

وزن الحزمة: 23.9 كجم
ضبط الوزن مع الحامل: 17.2 كجم

ضبط الوزن دون الحامل: 16.9  كجم

المواصفات الموجودة هنا لهذا الجهاز لالسترشاد فقط  *
قد تحدث االختالفات عند تحديث تقنية المنتج.  

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.  
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مواصفات المنتج

تلفزيون إل إي دي رقمي إل إي دي 65 بوصة




