






 
الختيار الخيار  على األزرار اضغط  - التعليق الصوتي

 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKثم اضغط على الزر 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - ضعاف البصر

تشغيل للدخول للقائمة الفرعية. (تحتاج إلى  OKاضغط على الزر 
 ).التعليق الصوتي

الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - ضعاف السمع
 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKاضغط على الزر 

الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - التعليقات
 ل للقائمة الفرعية.للدخو OKاضغط على الزر 

الختيار  على األزرار اضغط  - النص عالي التباين
 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKالخيار ثم اضغط على الزر 

 إعادة التعيين
 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على االزر 

 مسح كل شيء. – إعادة التعيين
 جهاز التحكم والملحقات

 

 في هذه القائمة، يمكنك االقتران بأجهزة البلوتوث.
. اضغط على األزرار "األحمر" و"األزرق" أسفل جهاز التحكم 1

 ثواني. 5لمدة 
في الوميض، اترك األزرار. سوف  LED. عندما يبدأ مؤشر 2

يرسل جهاز التحكم إشارة اقتران بالتلفزيون وتظهر معلومات 
 من من الشاشة.جهاز التحكم على الجانب األي

 لعرض االقتران. OK. اضغط على الزر 3
 إذا عرض االقتراض، يكون االتصال ناجحاً.

 . إذا لم يظهر االقتران، فقد فشل االتصال.4
ثانية ثم اضغط على األزرار "األحمر" و"األزرق"  30انتظر 

 ثواني لتكرار الخطوات السابقة. 5أسفل جهاز التحكم لمدة 
للعودة إلى  BACKأو العودة  EXITروج . اضغط على زر الخ5

 القائمة السابقة.
 

 إضافة واستخدام مشغل وسائط

، اختر األيقونة + في عمود التطبيقات HDMI. في واجهة 1
. اضغط على األزرار أعلى OKإلضافة التطبيق، وانقر على 

 إلضافته OKوأسفل الختيار تطبيق مشغل الوسائط، وانقر على 
 إلى الواجهة الرئيسية.

 
للدخول لمشغل الوسائط وعرض مقاطع  OK. اضغط على الزر 2

الفيديو، الصور، مقاطع الصوت. بعد إدخال محرك أقراص 
USB.يمكنك رؤية الملفات المقابلة على محرك األقراص ، 

انتبه
 التلفزيون.قد تختلف القائمة/الخاصية بناء على وقت شراء جهاز 

 



 المتجروضع 

 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - وضع المتجر

 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKاضغط على الزر 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - رسائل المتجر

للدخول للقائمة الفرعية. (انتبه: فيديو  OKاضغط على الزر 
 العرض، المنبثق من اليسار، المنبثق من أسفل).

الختيار  على األزرار اضغط  - عرض الجودة الواقعية
للدخول للقائمة الفرعية. (انتبه:  OKالخيار ثم اضغط على الزر 

 إيقاف، يسار، يمين)
 جوجل

 
ه القائمة، يمكنك تعيين التطبيقات القابلة للبحث، وفالتر في هذ

البحث اآلمنة، وحظر الكلمات النابية، والتراخيص مفتوحة 
 المصدر.

 الختيار ما تريد تعيينه. على األزرار اضغط . 1
 للضبط. OK. اضغط على الزر 2
للعودة  BACK. بعد إنهاء الضبط، اضغط على زر العودة 3

 للقائمة السابقة.
 المدمجة ChromCastخاصية 

في هذه القائمة، يمكنك قراءة معلومات وإعدادات خاصية 
ChromeCast 

 الختيار ما تريد تعيينه. على األزرار اضغط . 1
 للضبط. OK. اضغط على الزر 2
للعودة  BACK. بعد إنهاء الضبط، اضغط على زر العودة 3

 ئمة السابقة.للقا

 شاشة الحماية

 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - شاشة الحماية

للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات: إيقاف  OKاضغط على الزر 
 الشاشة، ستار خلفي، األلوان)

الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - زمن التشغيل
للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات:  OKاضغط على الزر 

 ساعة).2ساعة، 1دقيقة، 30دقيقة، 15دقائق، 5
الختيار  على األزرار اضغط  - إيقاف تشغيل الجهاز

للدخول للقائمة الفرعية.  OKالخيار ثم اضغط على الزر 
ساعة، 12ساعات، 6ساعات، 3ساعة، 1دقيقة، 30(الخيارات: 

 مطلقاً).
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - التشغيل اآلن

  للدخول لشاشة الحماية. OKاضغط على الزر 

 الموقع

 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - حالة الموقع

للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات:  OKاضغط على الزر 
 لتقدير الموقع، إيقاف). Wi-Fiاستخدام شبكة 

 

 االستخدام والتشخيصات

 
الختيار  على األزرار اضغط  - االستخدام والتشخصيات

 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
 

 قابلية الوصول

 

  



 الصوت

 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - أسلوب الصوت

للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات:  OKاضغط على الزر 
 المستخدم، قياسي، حيوي، رياضة، أفالم، موسيقى، أخبار).

 على األزرار اضغط  - التوازن/الجهير/التضخيم الثالثي
لخفض القيمة، واضغط  الختيار الخيار. اضغط على الزر 

 لرفع القيمة. على الزر 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - الصوت المحيط

 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKاضغط على الزر 
الختيار  زرار على األاضغط  -تفاصيل معادل الصوت 

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - السماعات

للدخول للقائمة الفرعية (الخيارات: سماعة  OKاضغط على الزر 
 التلفزيون، نظام صوت خارجي).

الختيار الخيار  على األزرار اضغط  - المخرج الرقمي
للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات،  OKثم اضغط على الزر 

 Bypass ،PCM ،Dolby Digital Plus ،Dolbyتلقائي، 
Digital.( 

الختيار الخيار.  على األزرار اضغط  - SFDIFتأخير 
لرفع  لخفض القيمة، واضغط على الزر  اضغط على الزر 

 القيمة.
 على األزرار اضغط  - التحكم التلقائي بمستوى الصوت

الختيار  OKالختيار الخيار ثم اضغط على الزر 
 التشغيل/اإليقاف.

الختيار  على األزرار اضغط  - وضعية الدمج الصوتي
للدخول للقائمة الفرعية.  OKيار ثم اضغط على الزر الخ

 (الخيارات: ستيريو، محيط).
إعادة تعيين كل اإلعدادات  – إعادة التعيين للوضع االفتراضي

 إلعدادات المصنع االفتراضية.

 التخزين

 
 على األزرار اضغط  – التخزين التشاركي الداخلي

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر  الختيار
الختيار  على األزرار اضغط  - التخزين القابل لإلزالة

للدخول للقائمة الفرعية. (انتبه:  OKالخيار ثم اضغط على الزر 
  عرض األجهزة الخارجية إذا كانت متاحة)

 الشاشة الرئيسية

 
هذه القائمة، يمكنك تعيين القنوات، التطبيقات، والتراخيص في 

 مفتوحة المصدر.
 الختيار ما تريد تعيينه. على األزرار اضغط . 1
 للضبط. OK. اضغط على الزر 2
للعودة  BACK. بعد إنهاء الضبط، اضغط على زر العودة 3

 للقائمة السابقة.
 

  



 لوحة المفاتيح

 
الختيار  على األزرار اضغط  – لوحة المفاتيح الحالية

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
الختيار الخيار  على األزرار اضغط  - إعدادات اللوحة

 للدخول للقائمة الفرعية. OKثم اضغط على الزر 
الختيار  على األزرار اضغط  - إدارة لوحة المفاتيح

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
 

المدخالت
 

 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - المدخالت

 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - HDMIحكم ت

 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKاضغط على الزر 
 على األزرار اضغط  - إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً 

الختيار  OKالختيار الخيار ثم اضغط على الزر 
 التشغيل/اإليقاف.

الختيار  على األزرار اضغط  - تشغيل التلفزيون تلقائيا
 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKالخيار ثم اضغط على الزر 

 .EDIDعرض إصدار  – HDMI EDIDإصدار 
الختيار الخيار  على األزرار اضغط  - CECقائمة أجهزة 

 للدخول للقائمة الفرعية. OKثم اضغط على الزر 
 الطاقة

 

الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - مؤقت النوم
 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 

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

الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - إيقاف الصورة
 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKاضغط على الزر 

الختيار  على األزرار اضغط  - مؤقت إيقاف التشغيل
 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر 

دقيقة، 120دقيقة، 90دقيقة، 60دقيقة، 30(الخيارات: إيقاف، 
 دقيقة).240دقيقة، 210دقيقة، 180دقيقة، 150

على األزرار اضغط  - إيقاف التشغيل تلقائياً عند غياب اإلشارة
للدخول للقائمة  OKالختيار الخيار ثم اضغط على الزر  
دقيقة، 15دقائق، 10دقائق، 5. (الخيارات: إيقاف، الفرعية

 دقيقة).60دقيقة، 30
 الصورة

 
الختيار الخيار  على األزرار اضغط  - وضعية الصورة

للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات:  OKثم اضغط على الزر 
 المستخدم، قياسي، حيوي، رياضة، أفالم، ألعاب، توفير الطاقة).

 

اضغط  - اإلضاءة الخلفية/السطوع/التباين/التشبع/الصبغة/الحدة
 الختيار الخيار. اضغط على الزر  على األزرار 

 لرفع القيمة. الزر  لخفض القيمة، واضغط على
 

الختيار الخيار ثم اضغط  على األزرار اضغط  - جاما
للدخول للقائمة الفرعية. (الخيارات: مظلم،  OKعلى الزر 

 متوسط، ساطع).
 

الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - حرارة األلوان
 للدخول للقائمة الفرعية. OK اضغط على الزر

 

الختيار الخيار ثم  على األزرار : اضغط الفيديو المتقدم
 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 

 

إعادة تعيين كل اإلعدادات  – إعادة التعيين للوضع االفتراضي
 إلعدادات المصنع االفتراضية.

 

 



 التطبيقات

 
التطبيقات، وقراءة قوائم في هذه القائمة، يمكنك تعيين أذون 

 التطبيقات
 الختيار ما تريد تعيينه. ضغط على األزرار . ا1
 للضبط. OK. اضغط على الزر 2
للعودة إلى  BACK. بعد إنهاء الضبط، اضغط على زر العودة 3

  القائمة السابقة.
 تفضيالت الجهاز

 عن

 
 قراءة معلومات وإعدادات التلفزيون.في هذه القائمة، يمكنك 

 الختيار ما تريد تعيينه. ضغط على األزرار ا. 1
 للضبط. OK. اضغط على الزر 2
للعودة إلى  BACK. بعد إنهاء الضبط، اضغط على زر العودة 3

 القائمة السابقة.
 التاريخ والوقت

  
الختيار  على األزرار اضغط  –التاريخ والوقت التلقائي 

للدخول للقائمة الفرعية.  OKالخيار ثم اضغط على الزر 
 (الخيارات: استخدم زمن الشبكة، إيقاف).

انتبه
التاريخ ضبط إعدادات التاريخ والوقت يدوياً سوف يغير  

 مباشرة. اإليقافإلى وضع  والوقت التلقائي
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  – تعيين التاريخ

 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 
الختيار الخيار ثم  على األزرار اضغط  - تعيين الوقت

 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 
الختيار  زرار على األاضغط  - تعيين المنطقة الزمنية

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
الختيار  على األزرار اضغط  - ساعة 24استخدام صيغة 

 الختيار التشغيل/اإليقاف. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
 الوقت

 
الختيار الخيار  على األزرار اضغط  - نوع وقت التشغيل

 الختيار التشغيل/اإليقاف/مرة واحدة. OKثم اضغط على الزر 
الختيار  على األزرار اضغط  - وقت التشغيل التلقائي

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالخيار ثم اضغط على الزر 
على  ع وقت التشغيلنو(يكون هذا الخيار صالحاً عند اختيار 

 وضع التشغيل/مرة واحدة).
الختيار  على األزرار اضغط  - التشغيلإيقاف نوع وقت 

الختيار التشغيل/اإليقاف/مرة  OKالخيار ثم اضغط على الزر 
 واحدة.
 على األزرار اضغط  - التشغيل التلقائيإيقاف وقت 

 للدخول للقائمة الفرعية. OKالختيار الخيار ثم اضغط على الزر 
 التشغيلإيقاف نوع وقت (يكون هذا الخيار صالحاً عند اختيار 

 على وضع التشغيل/مرة واحدة).
 اللغة

 
الختيار الخيار ثم اضغط  على األزرار اضغط  - اللغة

 واختيار اللغة.للدخول  OKعلى الزر 
 



 
 : بحث المحطات يدوياً.بحث ترددات الراديو الفردية

 القمر الصناعي

 
وضع تثبيت القنوات،  �القناة  �اإلعدادات  �. القائمة 1

 اختر القمر الصناعي.

 
إعادة  �القنوات  �القناة  �اإلعدادات  �. ادخل القائمة 2

 بحث القمر الصناعي.

 

 
للدخول إلعدادات مقاييس القمر  OK. اضغط على الزر 3

، وتعيين LNB، وتردد LNBالصناعي، والتي تتضمن طاقة 
DiSEqC ،22K  وغيرها من المقاييس. ثم العودة إلى إعادة بحث

األيمن للدخول إلى قائمة  القمر الصناعي والنقر على الزر
 البحث.

 
 صناعي.: إضافة إشارة بث من قمر إضافة قمر صناعي

 
موالفة القمر الصناعي اليدوية: البحث اليدوي، والذي يمكن 

 إضافته بواسطة إضافة القمر الصناعي عند الحاجة.
 

 الحسابات وتسجيل الدخول

 

 
  



بناء على وضعيات  عرض القائمة الفرعية للبحث – القنوات
 تثبيت القنوات المختلفة.
اختر مصادر القنوات المعروضة على  – وضعية تثبيت القنوات

 الشاشة. يمكنك اختيار نوع اإلشارة.
تعيين نوع اإلشارة إلى الهوائي. عند اختيار  – الهوائي 

الهوائي، سوف يستقبل التلفزيون إشارات بث تناظرية ورقمية 
)DVBT/T2.( 

يار الكيبل، تعيين نوع اإلشارة إلى الكيبل. عند اخت – الكيبل 
 .QAMسوف يستقبل التلفزيون إشارات البث التناظرية و

تعيين نوع  – القمر الصناعي المفضل/القمر الصناعي العام 
اإلشارة إلى القمر الصناعي. عند اختيار القمر الصناعي، بإمكان 

 التلفزيون استقبال إشارات بث القمر الصناعي.
الختيار  OKر اضغط على الز – تحديث القنوات التلقائي

التشغيل/اإليقاف. عند اختيار التشغيل، سوف يبحث النظام تلقائياً 
 دقائق من وضعية االستعداد. 5ويحدث القنوات بعد 

الختيار الخيار ثم  اضغط على األزرار  – التحكم األبوي
 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 

الختيار الخيار ثم  ى األزرار اضغط عل - القناة الصوتية
 للدخول للقائمة الفرعية. OKاضغط على الزر 

 اضغط على األزرار  - تراخيص المصدر المفتوح
 للدخول للقائمة الفرعية. OKالختيار الخيار ثم اضغط على الزر 

 الهوائي

 
وضعية تثبيت القناة، ثم اختر  � اإلعدادات �. القائمة 1

 الهوائي.

 
 القنوات. �القناة  �اإلعدادات  �. ادخل القائمة 2

 

. بحث القنوات يدخل مباشرة إلى واجهة منصة بحث 3
ATV+DTV .التلقائي للهوائي 

: إعادة البحث التلقائي لنقاط التردد خارج بحث التحديثات
 المحطات.

 
اليدوية. بعد إدخال  ATV: بحث محطات البحث اليدوي التناظري

 نقطة التردد، يمكنك اختيار محطة البحث السابقة أو التالية.

 
اليدوي، اضغط على  DTVبحث : بحث ترددات الراديو الفردية

يو، واضغط على اليسار واليمين بعد اختيار محطة ترددات الراد
OK .لبدء البحث مباشرة

الكيبل 
 

وضعية تثبيت القنوات،  �القناة  �اإلعدادات  �. القائمة 1
 اختر الكيبل.

 القنوات. �القناة  �اإلعدادات  �. ادخل القائمة 2

 
. ادخل بحث القنوات، عندما تكون خدمات التشغيل المحلية 3

Akado ،Divan TV ،Onlineو ،Rostelecom (SPB) ،
يكون وضع البحث االفتراضي متقدم؛ اآلخرون لديهم وضعيات 

 بحث متقدم، وسريع، وكامل.
 



 

: انقر لالنتقال إلى شاشة التطبيقات حيث التطبيقات
 توجد كل التطبيقات المثبتة.

 
 : عرض اإلشعارات.اإلشعارات

 : أيقونة اختيار مصدر اإلدخال.المدخالت 
.WiFi: أيقونة إلعداد الشبكة، مثل الشبكة واإلنترنت

 : يمكن تهيئة اإلعدادات المختلفة من هنا.اإلعدادات
 للمزيد من التفاصيل عن اإلعدادات، اقرأ الشرح التالي.

 مصدر اإلدخال
. في واجهة الصفحة الرئيسية، اضغط على األزرار 1

 OKالختيار أيقونة "المدخالت"، واضغط على الزر  
لفتح قائمة مصادر اإلدخال، ثم اضغط لتحديد المصدر واضغط 

 لالنتقال إليه. OKعلى الزر 

 
. في قائمة التلفزيون المباشر، اضغط على زر المصدر 2

SOURCE  لعرض قائمة مصادر اإلدخال. يمكنك اختيار المصدر
 المطلوب.

 
 التنقل بالقائمة على الشاشة

. هناك طريقتين للدخول. أوالً، في قائمة التلفزيون المباشر، 1
اضغط على زر القائمة لعرض خيارات التلفزيون، اضغط على 

عدادات واضغط على الزر الختيار قائمة اإلاألزرار 
OK  للتأكيد. ثانياً، في واجهة الشاشة الرئيسية، اضغط على الزر
الختيار أيقونة قائمة اإلعدادات الدائرية، واضغط على الزر  
OK .للتأكيد 

 

 
 ما تريد تعيينه. الختيار . اضغط على األزرار 2
 للدخول لإلعدادات. OK. اضغط على الزر 3

 
للعودة للقائمة السابقة. عند عرض  BACKاضغط على زر العودة 

إلغالق ظهور  BACKالقائمة الرئيسية، اضغط على زر العودة 
 القائمة على الشاشة.

 الشبكة
 ر ما تريد تعيينه.الختيا اضغط على األزرار . 1
 للضبط. OK. اضغط على الزر 2
للحفظ والعودة  OK. بعد إنهاء الضبط، اضغط على الزر 3

 للقائمة السابقة.

 

 القناة
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لتظهر لوحة المفاتيح، واستخدم جهاز  OKاضغط على الزر 

أرقام لالنتقال تلقائياً إلى  4التحكم إلدخال كلمة المرور من 
 الواجهة التالية.

 
مجدداً وحافظ على تناسقها. استخدم جهاز أكد كلمة المرور 

 التحكم إلدخال كلمة المرور وإكمال تأكيد كلمة المرور.

 
الختيار وضعية  الختيار الوضعية، اضغط على األزرار 

 للتأكيد. OKالمنزل واضغط على الزر 

 
اختر "نعم" لتأكيد اختيار الوضعية، أكد اختيار الوضعية مجدداً، 

 واختر "ال" للعودة للخطوة السابقة.

 
لتشغيل أو إيقاف خاصية  اضغط على األزرار 

Chromecast .ًالمتاحة دائما 

 

 اضغط على األزرار الختيار وضعية الموالف للبحث، 
 للتأكيد. OKلالختيار واضغط على الزر 

 
الختيار البحث، اختر "البحث" لبدء  اضغط على األزرار 

 البحث، اختر "تخطي البحث" لتجاوز عملية البحث.

 
 إلكمال اإلعداد. OKاضغط على الزر 

 
 الشاشة الرئيسية

إعدادات المعالج، يمكنك مشاهدة التلفزيون والذهاب بعد اكتمال 
 إلى الشاشة الرئيسية.

 
 افتح مساعد جوجل أو المساعد الصوتي. 
من بين التطبيقات المثبتة على جهاز التلفزيون، ستعرض  

أيقونات التطبيقات المفضلة بالداخل هنا. (يمكن إضافة/حذف 
 ر ترتيبها بواسطة المستخدم).التطبيقات المفضلة وتغيي
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 اإلعداد األولي
عند تشغيل التلفزيون للمرة األولى، سوف يرشدك معالج اإلعداد 

يرجى المواصلة وفقاً لإلرشادات خالل إعداد اإلعدادات األساسية. 
 النصية في اإلعداد للمرة األولى.

 
 تستخدم هذه الخاصية لرمز اقتران جهاز التحكم.

بنجاح، يمكنك استخدام جهاز التحكم البلوتوث بعد إدخال الرمز 
 لتشغيل التلفزيون.

 
الختيار لغة النظام واضغط على  اضغط على األزرار 

 لتأكيد اللغة. OKالزر 

 
بجهاز التلفزيون، واختر "االستمرار"  وصل الهاتف األندرويد

 لمواصلة االتصال، واختر "تخطي" لتجاوز هذه الخطوة.

 
لالتصال بها،  WiFiالختيار شبكة  اضغط على األزرار 

وادخل كلمة المرور لتأكيد االتصال  OKعلى الزر  واضغط
 بنجاح.

 
شروط خدمة جوجل لتحسين تجربة المنتج، اختر "موافق" لقبول 

 للموافقة على الشروط.

 
أوافق على حصول جوجل على معلومات موقع جهازي للحصول 

 على المزيد من الخصائص، اختر "نعم" للموافقة.

 
ن للموافقة على إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى جوجل م

 اجل تحسين القدرة على التمييز، اختر "نعم" للموافقة.

 
 . جهازك مجهز بتلفزيون أندرويد، اضغط على الزر 1

 الختيار خاصية التصفح.
. يمكنك الحصول على المزيد من التطبيقات من متجر جوجل 2

 الشاشة التالية. للذهاب إلى واضغط على الزر 
. انقل الصور وغيرها من المحتويات إلى جهاز التلفزيون عبر 3

إلكمال  OKالمدمجة، اضغط على الزر  ChromeCastخاصية 
 التصفح.

 
الختيار البلد واضغط على الزر  اضغط على األزرار 

OK .للتأكيد 

 
لتعيين كلمة مرور الجهاز لضمان الحماية والخصوصية.يستخدم 

 

  



 فك غطاء قسم البطاريات.
 فولت)1.5بقدرة  AAAأدخل البطاريتين المتوفرتين مع الجهاز (الحجم 

 



 
 الوصف العنصر #

1  POWER
اضغط لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون. عند يكون 

التلفزيون في وضع اإليقاف، سيظل متصالً بالطاقة. لفصل 
 الطاقة عن الجهاز تماماً، افصل قابس الكهرباء.

2  MUTE  لتشغيل أو إيقاف الصوت.اضغط 
 اضغط لفتح مساعد جوجل أو تشغيل المساعد الصوتي.مساعد جوجل 3

اضغط لتأخير التشغيل في وضع الوسائط واالنتقال (التأخير)  4
 الزمني.

 اضغط للتشغيل في وضع الوسائط واالنتقال الزمني. (تشغيل)  5
اضغط لتقديم التشغيل في وضع الوسائط واالنتقال الزمني. (التقديم)  6

(التسجيل) 7
اضغط لتسجيل القناة التلفزيونية التي تشاهدها في وضع 

DTV. 

اضغط لإليقاف المؤقت في وضع الوسائط واالنتقال  (إيقاف)  8
 الزمني.

اضغط لتوقف تشغيل الوسائط، والتسجيل، واالنتقال (التوقف)  9
 الزمني.

10TEXT .اضغط الختيار وضع النص المتلفز 
11FAV .اضغط الختيار او حذف القنوات المفضلة 
12SUBTITLE .فتح أو إغالق الترجمة 
13SOURCE .اضغط لفتح قائمة مصدر اإلدخال 
14NETFLIX .اضغط لفتح نتفلكس 
15YouTube .اضغط لفتح يوتيوب 
16HOME .اضغط لفتح الصفحة الرئيسية 
17MENU .اضغط لفتح أو إغالق قائمة العرض على الشاشة 
 اضغط للتنقل بالقائمة على الشاشة. 18
19OK  المحددة.الدخول للخيار المحدد أو إجراء العملية 
20BACK .العودة للقائمة السابقة 
21EXIT .تعتمد على الخاصية الفعلية 
22INFO .اضغط لعرض معلومات القناة 

23GUIDE  اضغط لعرض دليل القنوات اإللكتروني في وضعية
 التلفزيون.

24VOL+/VOL- اضغط على األزرارVOL+  أوVOL-  لضبط مستوى
 الصوت.

25CH+/CH-  اضغط على األزرارCH+  أوCH-  لتغيير قنوات
 التلفزيون.

 اضغط إلدخال رقم قناة التلفزيون. 9~0األرقام 26
27CH.LIST .اضغط لعرض قائمة القنوات 

28AUDIO  ،اضغط الختيار أحاديNicam مجسم لقنوات ،ATV ،
 .DTVواللغة الصوتية لقنوات 

 العمليات المقابلة وفقاً لما يظهر أسفل القائمة.تنفيذ األزرار الملونة29
 

  







 
  الزر األوسط

 في وضع االستعداد، اضغط على الزر األوسط لتشغيل التلفزيون.
 في وضع التشغيل، اضغط مرة واحدة على الزر األوسط إليقاف التشغيل.

 في جهاز التحكم. OKفي صفحة القائمة، تكون خاصية الزر معادلة لزر 

 

  األزرار األيسر واأليمن
في صفحة غير القائمة، وفي صفحة القائمة، اضغط على األزرار األيسر 

 واأليمن لضبط مستوى الصوت.
 

  األزرار أعلى وأسفل
 في صفحة غير القائمة، يمكنك ضبط قنوات التلفزيون باستخدام هذين الزرين.

 المؤشر ألعلى وأسفل.في صفحة القائمة، يمكنك نقل 
 

 
 كل األطراف (من اليسار إلى اليمين):

HDMI1(ARC) مدخل ،LNB ،مدخل الهوائي ،USB ،CI ،TF.مخرج سماعة الرأس ، 

 كل األطراف (من اليسار إلى اليمين):
RJ45 المخرج البصري، مدخل الصوت (يسار/يمين)، الفيديو، مدخل ،YPbPr ،HDMI3 ،HDMI2. 

 





 
HDMI راعشو HDMI High-Definition Multimedia Interface وHDMI تامالع ةيراجت وأ تامالع 

 .يف تايالوال ةدحتمال ةيكيرمألا نادلبالو ىرخألا .HDMI Licensing Administrator, Inc ةيراجت ةلجسم ةكرشل

 HDMI × (3واجهة الوسائط عالية الوضوح (
 1× مدخل فيديو مجمع 

 1× مدل صوت 
 LAN  ×1مدخل 

YCb (Pb)Cr (Pr)  ×1 
USB  ×2 

 1× المخرج البصري 
 1× مخرج سماعة الرأس 

RF  ×1 
TF  ×1 

LNB IN  ×1 










