


تفريغ عبوة آلة العرض
ارجع إلى قائمة التحقق التالية للتأكد من استالم جميع األجزاء. اتصل مبكان البيع في حالة فقد أجزاء.

Y بطاريات جافة من نوع Y(AA) جهاز التحكم عن بُعدY الوحدة الرئيسة
(قطعتان)

Y دليل املستخدم (هذا الكتيب)Y كبل الطاقة (٣م) Y غطاء العدسة 

رموز مستخدمة في هذا الدليل

يشير إلى محتوى قد يسبب تلًفا أو خلالً في آلة العرض.c تنبيه:

يشير إلى معلومات ونقاط إضافية قد يكون من املفيد االطالع عليها بشأن أحد املوضوعات.Q تنويه:

يشير إلى صفحة ميكن العثور فيها على معلومات مفيدة بشأن أحد املوضوعات.

١ يشير إلى طرق التشغيل وترتيب العمليات. ١ 
يجب تنفيذ اإلجراء املوضح بالترتيب الرقمي للخطوات.

يشير إلى جهاز التحكم عن بُعد أو أزرار الوحدة الرئيسة.

يشير إلى عناصر القائمة والرسائل التي يتم عرضها على الشاشة. مثال: "السطوع""(اسم القائمة)"

    

قد تختلف الوظائف والعمليات التي ميكن تنفيذها حسب نوع القرص. 
تخبرك هذه العالمات بنوع القرص اجلاري استخدامه.
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معلومات هامة
الرجاء قراءة املعلومات الهامة التالية بشأن الوحدة. 

معلومات أمان هامة
حتذير: 

للحد من مخاطر احلريق والصدمات الكهربية، ال تعرض 
هذا اجلهاز للمطر أو الرطوبة.

حتذير: 
ال تنظر مطلًقا نحو عدسة آلة العرض أثناء تشغيل 
املصباح حيث قد يتسبب الضوء الساطع في اإلضرار 

بعينيك. وال تسمح لألطفال مطلًقا بالنظر نحو العدسة 
أثناء التشغيل.

حتذير: 
ال تفتح أية أغطية آللة العرض مطلًقا عدا غطاء املصباح. 
فقد يتسبب اجلهد الكهربي اخلِطر بداخل آلة العرض في 
إحداث أضرار خطيرة. وال حتاول القيام بصيانة هذا املنتج 

بنفسك فيما عدا ما هو مذكور بصورة محددة في "دليل 
املستخدم" املرفق. واترك كافة أمور الصيانة إلى أفراد 

اخلدمة املؤهلني.

حتذير: 
احفظ األكياس البالستيكية اخلاصة بآلة العرض 

والكماليات واألجزاء االختيارية بعيًدا عن متناول األطفال. 
فقد ينتج عن تغطية األطفال رؤوسهم باألكياس التعرض 

خلطر املوت اختناًقا. وتوخ احلذر مع األطفال الصغار على 
األخص.

منتج ليزر من الدرجة األولى 
تنبيه: 

ال تفتح الغطاء العلوي. ال توجد أجزاء صاحلة للصيانة من 
قبل املستخدم بداخل الوحدة.

تنبيه: 
عند استبدال املصباح، ال تلمس املصباح اجلديد مطلًقا 

بأيد عارية. فقد تؤدي آثار الزيت غير املرئية املتبقية على 
اليدين إلى تقصير العمر االفتراضي للمصباح. لذا استخدم 

قطعة من القماش أو ارتد قفازات لإلمساك باملصباح 
اجلديد.

تنبيه: 
ال تقم بإزالة الغطاء أو (الغطاء اخللفي) للحد من مخاطر 
الصدمة الكهربية. حيث ال توجد أجزاء صاحلة للصيانة من 
قبل املستخدم بالداخل. واترك كافة أمور الصيانة إلى أفراد 

اخلدمة املؤهلني.
 املقصود من هذا الرمز تنبيه املستخدم إلى 

وجود "جهد كهربي خطير" غير معزول داخل 
هيكل املنتج، والذي قد يكون كبيرًا بدرجة 

كافية إلحداث خطر صدمة كهربية لألشخاص. 

 املقصود من هذا الرمز تنبيه املستخدم إلى 
وجود تعليمات هامة للتشغيل والصيانة 

(اخلدمة) في الكتاب املرفق مع الوحدة.

تعليمات أمان هامة
اتبع تعليمات األمان هذه عند إعداد آلة العرض 

واستخدامها:
• اقرأ هذه التعليمات.

• احتفظ بهذه التعليمات. 
• انتبه إلى كافة التحذيرات.

• اتبع كافة التعليمات.
• ال تستخدم هذا اجلهاز بالقرب من املاء. 

• قم بتنظيفه بقطع القماش اجلافة فقط.
• ال تسد أية فتحات للتهوية. 

• قم بتركيب اجلهاز طبًقا لتعليمات املُصنِّع. 
• ال تقم بتركيب اجلهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة 

مثل مصادر اإلشعاع أو أجهزة التحكم في دخول الهوا
للوقود أو املواقد أو أية أجهزة أُخرى تُصدر حرارة (مبا في

ذلك مكبرات الصوت). 
• ال تهمل غرض األمان للقابس املستقَطب أو القابس 

األرضي. يحتوي القابس املستقَطب على نصلني أحدهم
أعرض من اآلخر. يحتوي القابس األرضي على نصلني وف
أرضي ثالث. إن النصل العريض أو الفرع األرضي الثالث 
مجهزان لألمان. في حالة عدم ضبط القابس املُزوَد في 
مأخذ التيار، استشر فني كهرباء الستبدال مأخذ التيار

القدمي. 
• قم بحماية سلك الطاقة من السير فوقه أو الضغط 
عليه خصوًصا عند القوابس ومآخذ التيار واملواضع التي

تخرج عندها هذه القوابس واملآخذ من الوحدة. 
• ال تستخدم إال املرفقات/امللحقات احملددة من قبل املُصنِّ

• ال تستخدم إال عربة أو حامالً أو حامل ثالثي القوائم أو 
دعامًة أو منضدًة محددة من قبل املُصنِّع، أو ُمباعة مع
الوحدة. عند استخدامك لعربة؛ كن منتبًها عند حتريك
العربة والوحدة لتفادي اإلصابة التي قد حتدث من انقال

العربة.
 

• افصل الوحدة عن التيار الكهربائي أثناء العواصف 
البرقية أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية طويلة.

تعليمات األمان
٢



• واترك كافة أمور الصيانة إلى أفراد اخلدمة املؤهلني. 
تلزم الصيانة عند تعرض الوحدة ألي ضرر، مثل تعرض 
سلك إمداد الطاقة أو القابس للتلف أو سكب ماء أو 
وقوع أشياء داخل اجلهاز أو عند تعرض اجلهاز للمطر أو 
الرطوبة أو عند العمل بشكل غير طبيعي أو إذا سقط 

اجلهاز. 
• ال تعرض هذه الوحدة للماء أو تضع أشياء حتتوي على 

سوائل على هذه الوحدة. 
• ال تضع مصدر لهب مكشوف على هذه الوحدة، مثل 

شمعة مشتعلة. 
• قم بتوصيل هذه الوحدة مبأخذ تيار كهربائي أرضي.

• تأكد من وجود مسافة ٢٠ سم على األقل بني فتحة 
خروج الهواء واحلائط، وما إلى ذلك. 

• تأكد من وجود مسافة ١٠ سم على األقل بني فتحتي 
سحب الهواء واحلائط، وما إلى ذلك. 

• ال تعرض والعدسة مغطاة. 
 فمن احملتمل ذوبان غطاء العدسة نتيجة للحرارة 
وتسببها في حروق أو إصابات. ملقاطعة العرض، 

 اضغط على [Image On/Off] [تشغيل/إيقاف تشغيل 
الصور] أثناء العرض. 

• ال تترك هذه الوحدة أو جهاز التحكم عن بُعد 
والبطاريات مثبتة بهما في أماكن مثل؛ داخل سيارة 
نوافذها مغلقة ومعرضة لضوء الشمس املباشر أو 

بالقرب من فتحات سحب أو خروج الهواء من مكيف 
هواء أو مدفأة أو في أماكن ترتفع فيها درجة احلرارة عن 

درجات احلرارة الطبيعية. 
 فقد يُحِدث هذا أثرًا سلبًيا على األجزاء الداخلية لهذه 

الوحدة ويسبب تشوًها حراريًا أو حريًقا. 
• عند فصل مقبس الطاقة أو موصل الطاقة، ال تشد 

كبل الطاقة. 
 تأكد من أنك ممسك بالقابس أو مبوصل الطاقة، ثم قم 

بالفصل. 
• ال تضبط مستوى الصوت عالًيا جًدا من البداية. 

 فقد يسبب الصوت العالي الذي قد يصدره اجلهاز 
فجأًة تلًفا للسماعة أو لسمعك. كتدبير وقائي، اخفض 

مستوى الصوت قبل إيقاف تشغيل هذه الوحدة ثم 
ارفعه تدريجًيا بعد إعادة تشغيلها. 

 عند استخدام سماعات الرأس، ال ترفع مستوى الصوت 
عالًيا جًدا. 

• قد يتأثر سمعك بالسلب عند االستماع ملستويات صوت 
عالية لفترات ممتدة من الوقت. 

• عند القيام بصيانة هذه الوحدة، قم بنزع قابس الطاقة 
أو موصل الطاقة من مأخذ التيار احلائطي. وإن لم تفعل 

ذلك، فستعرض نفسك خلطر الصدمة الكهربية. 
• ال تضع آلة العرض على عربة أو حامل أو منضدة غير 

مستقرة. 
• استخدم نوع مصدر الطاقة املُشار إليه على آلة العرض. 

في حالة عدم تأكدك من نوع مصدر الطاقة املتاح، 
استشر املوزع أو شركة الكهرباء احمللية. 

• ضع آلة العرض بالقرب من مأخذ تيار حائطي بحيث 
يسُهل فصل القابس. 

• راجع مواصفات كبل الطاقة. فقد ينتج عن استخدام 
كبل طاقة غير مناسب حدوث حريق أو التعرض لصدمة 

كهربية. 
 مت إعداد كبل الطاقة املرفق مع آلة العرض بشكل 

يتوافق مع متطلبات اإلمداد بالطاقة في بلد الشراء.
• اتخذ االحتياطات التالية عند استخدام القابس. فقد 
ينجم عن اإلخفاق في مراعاة تلك االحتياطات حدوث 

حريق أو التعرض لصدمة كهربية. 
- ال تُدخل القابس في مأخذ تيار به أتربة. 
- أدخل القابس في مأخذ التيار بإحكام. 

- ال ُمتسك القابس بأيٍد مبتلة. 
• ال تفرط في التحميل على مآخذ التيار احلائطية أو 

كبالت اإلطالة أو مآخذ التيار املتكاملة. فقد يتسبب 
ذلك في حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية. 

• ال تضع آلة العرض في موضع يكون فيه الكبل عرضة 
ألن تطأه األقدام. فقد يؤدي ذلك إلى تهتك القابس أو 

تلفه. 
• افصل آلة العرض عن مأخذ التيار احلائطي قبل 

تنظيفها. واستخدم قطعة قماش رطبة للتنظيف. وال 
تستخدم منظفات سائلة أو رشاشة. 

• ال تسد الفتحات والثقوب املوجودة في الهيكل اخلارجي 
آللة العرض. فهي توفر التهوية وَحتُول دون ارتفاع درجة 

حرارة آلة العرض بصورة بالغة. كما ال تضع آلة العرض 
على أريكة أو سجادة أو على أي سطح لني آخر، أو 

بداخل خزانة مغلقة إال إذا توفر بها تهوية مناسبة. 
 ال تُدخل أية أشياء من أي نوع في فتحات الهيكل 

اخلارجي. 
 وال تسكب أي سائل من أي نوع بداخل آلة العرض. 

• افصل آلة العرض عن مأخذ التيار احلائطي واترك كافة 
أمور الصيانة إلى فريق اخلدمة املؤهل في األحوال التالية: 

- عند تلف كبل الطاقة أو القابس أو تهتكهما. 
- في حالة انسكاب سائل بداخل آلة العرض، أو تعرضها 

لتساقط األمطار عليها أو تسرب املاء بداخلها. 
- إذا لم تعمل اآللة بشكل اعتيادي حتى بعد اتباع 

تعليمات التشغيل، أو طرأ عليها تغير ملحوظ في 
األداء مبا يشير إلى حاجتها إلى الصيانة. 

- إذا سقطت أو أصاب الهيكل اخلارجي تلف.
٣
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• حتتوي مكونات آلة العرض الداخلية على العديد من 
األجزاء الزجاجية مثل العدسة ومصباح العرض. املصباح 

قابل للكسر، وميكن حتطمه بسهولة. فإذا حتطم 
املصباح، تعامل مع آلة العرض بحذر شديد لتجنب 

اإلصابة بسبب الزجاج املكسور، واتصل باملوزع أو أقرب 
عنوان من تلك املذكورة في صفحة ٦٥ إلجراء اإلصالحات 

الالزمة. 
 يجب احلذر التام عند تثبيت آلة العرض في سقف، فقد 

تتساقط قطع زجاج صغيرة عند إزالة غطاء املصباح. 
وكن شديد احلرص على عدم السماح ملثل تلك القطع 

من الزجاج بالسقوط في العني أو الفم. 
• قد تلتصق بعض املواد أو األوراق قبالة مرشح الهواء 

أسفل آلة العرض أثناء التشغيل. لذا قم بإزالة أي شيء 
يوجد أسفل آلة العرض قد يلتصق قبالة مرشح الهواء 

بهذه الكيفية. 
• ال حتاول مطلًقا إزالة املصباح عقب االستخدام مباشرة. 

فسوف يتسبب ذلك في حروق بالغة. لذا قبل إزالة 
املصباح، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة وانتظر املدة 

احملددة في صفحة ٥٨ كي تسمح للمصباح بأن يبرد 
متاًما. 

• يتم استخدام مصباح زئبقي ذي ضغط داخلي مرتفع 
كمصدر للضوء بآلة العرض. وقد حتدث مصابيح الزئبق 
ضوضاء عالية عند حتطمها. وتعامل مع املصباح بحذر 

شديد مع مالحظة التالي. إذا لم يتم اتباع النقاط 
التالية، قد ينجم عن ذلك إصابات أو حاالت تسمم. 

- ال تتلف املصباح أو تعرضه ألية صدمات. 
- ال تستخدم املصباح بعد انقضاء الفترة التي يتم 

بعدها استبدال املصباح. فبمجرد انقضاء الفترة التي 
يتم بعدها استبدال املصباح، تزيد احتمالية حتطم 

املصباح. وعند ظهور رسالة استبدال املصباح، استبدل 
املصباح بآخر جديد في أقرب وقت ممكن. 

- حتتوي الغازات املوجودة داخل مصابيح الزئبق علي بخار 
الزئبق. فإذا حتطم املصباح، قم بتهوية الغرفة على 
الفور لتجنب استنشاق الغازات املنبعثة عند حتطم 

املصباح أو مالمستها للعني أو الفم. 
- ال تقترب بوجهك من آلة العرض أثناء التشغيل، 

وذلك لتجنب استنشاق الغازات املنطلقة عند حتطم 
املصباح أو مالمستها للعني أو الفم. 

- إذا حتطم املصباح وكانت هناك حاجة الستبداله بآخر 
جديد، اتصل مبتجر الشراء أو أقرب عنوان من تلك 

املذكورة صفحة ٦٥ إلجراء عملية االستبدال. كما أنه 
عند حتطم املصباح قد تتبعثر قطع الزجاج املكسور 

بداخل آلة العرض. 

- يجب احلذر التام عند تثبيت آلة العرض إلى السقف،
حيث قد تتساقط قطع زجاج صغيرة عند إزالة 

غطاء املصباح. وإذا كنت بصدد تنظيف آلة العرض أو
استبدال املصباح بنفسك، كن شديد احلرص على عد
السماح ملثل تلك القطع من الزجاج بالسقوط داخل

العني أو الفم. 
 إذا حتطم املصباح ومت استنشاق الغاز املنطلق منه أو
شظايا الزجاج املكسور أو وصولها إلى داخل العني 
أو الفم، أو في حالة مالحظة أية مظاهر َمرَضية، 

استشر طبيًبا على الفور. 
 باإلضافة إلى ذلك، راجع القوانني احمللية اخلاصة بالطر
املناسبة للتخلص من النفايات وال تتخلص من آلة 

العرض بإلقائها في سلة املهمالت. 
• إذا كان هناك عاصفة برقية، ال تلمس قابس الطاقة وإ

فقد تصاب بصدمة كهربية. 
• قم بتنظيف آلة العرض من الداخل بشكل دوري. 

 إذا لم يتم تنظيف آلة العرض من الداخل لفترة طويلة
فقد تتراكم األتربة وتتسبب في حدوث حريق أو التعر

لصدمات كهربية. اتصل باملوزع أو أقرب عنوان من تلك 
املذكورة صفحة ٦٥ لتنظيف آلة العرض من الداخل مر
واحدة على األقل كل عام. وسيتم حتصيل رسوم على 

هذه اخلدمة. 
• إذا كنت تستخدم جهاز حتكم عن بُعد يعمل بالبطاريا
احتفظ بالبطاريات بعيًدا عن متناول األطفال. فالبطاريا
تنطوي على مخاطر االختناق، ومتثل خطرًا شديًدا عند 

ابتالعها. 
 وفي حالة ابتالع البطاريات، التمس املساعدة الطبية 

على الفور. 
• اتخذ االحتياطات التالية عند استبدال البطاريات. 

- استبدل البطاريات مبجرد استنفادها. 
- إذا ارتشحت البطاريات، امسح سائل البطارية 

باستخدام قطعة قماش ناعمة. وإذا سقط السائل 
على يدك، اغسلها على الفور. 

- ال تعرض البطاريات للحرارة أو اللهب. 
- تخلص من البطاريات املستعملة وفًقا للقوانني احمللي
- قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم آلة العرض

لفترة طويلة من الزمن. 
• ال تقف فوق آلة العرض أو تضع أشياء ثقيلة فوقها.
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االستخدام والتخزين
دون مالحظاتك عن اجلهاز التالي منًعا للعطل والتلف.

مالحظات حول التداول والتخزين
• استخدم هذه الوحدة وقم بتخزينها في نطاق درجة 
حرارة التشغيل ونطاق درجة حرارة التخزين كما هو 

محدد في هذا الدليل. 
• ال تقم بتركيب الوحدة في مكان عرضة لالهتزاز أو 

الصدمة. 
• ال تقم بتركيب الوحدة بالقرب من أجهزة التليفزيون أو 

الراديو أو الفيديو التي تولد مجاالت مغناطيسية. 
 قد يكون لذلك تأثيرًا سلبًيا عند عرض إعادة التشغيل 
صوت وصورة بهذه الوحدة، وقد يتسبب في عطل هذه 
الوحدة. فإذا ما حدثت هذه األعراض، قم بنقل الوحدة 
ملسافة أبعد عن أي جهاز تليفزيون أو راديو أو فيديو. 

• ال تقم بتركيب هذه اآللة على سطح مائل. 
• ال حترك هذه الوحدة أثناء التشغيل. 

 فقد يتلف ذلك القرص أو يسبب عطال. 
• جتنب استخدام الوحدة أو تخزينها في أماكن مليئة 

بدخان السجائر أو األدخنة األخرى أو في غرف حتتوي على 
كمية كبيرة من األتربة. 

 فقد يسبب ذلك في تقليل جودة الصورة. 
• ال تلمس العدسة بأيد عارية. 

 إذا كان هناك بصمات أو عالمات على وجه العدسة، فلن 
يتم عرض الصورة بوضوح. تأكد من وضع الغطاء على 

العدسة بإحكام عند عدم االستخدام. 
• لن تكون شركة EPSON مسؤولة عن التلف الناجت من 
عطل آلة العرض أو املصباح خارج احلاالت الواردة في 

شروط الضمان.

التكاثف
إذا قمت بنقل هذه الوحدة من مكان بارد إلى مكان دافئ، أو 
إذا كانت الغرفة التي يتم فيها تركيب الوحدة ترتفع درجة 
حرارتها بسرعة، فإن التكاثف (الرطوبة) قد يتكون داخلًيا أو 

على سطح العدسة. وإذا تكون التكاثف، فإنه لن يؤدى فقط 
إلي تشغيل غير سليم مثل عدم وضوح الصورة، بل يؤدى 
أيًضا إلى تلف االسطوانة و/أو أجزاء أخرى. وملنع التكاثف، 
قم بإعداد هذه الوحدة في الغرفة قبل التشغيل بساعة 

تقريًبا. أما إذا تكون التكاثف لسبب ما، فقم بفتح مفتاح 
الطاقة الرئيسية ثم انتظر ساعة أو ساعتني قبل التشغيل. 

وال تستخدم املصباح أثناء هذه الفترة.

مصباح
تستخدم هذه اآللة مصباًحا زئبقًيا ذا ضغط داخلي عاٍل 

كمصدر لضوئها. و تتميز املصابيح الزئبقية باخلصائص التالية. 
• يقل سطوع املصباح مبجرد انتهاء لزمن احملدد 

الستخدامه. 
• عند انتهاء عمر املصباح، فقد يدخل في حالة لن يضئ 
فيها مرة أخرى، أو قد ينفجر محدثًا صوتًا عالًيا بسبب 

ارتطام أو تلف أو انتهاء صالحية وقت استخدامه. 
• وحسب الفرق بني كل مصباح وآخر وظروف استخدامه، 

يكون هناك فرق واضح في عمر املصباح. ملواجهة احلاالت 
الطارئة، قم بتحضير مصباح احتياطي مقدًما. 
• يزيد احتمال انفجار املصباح مبجرد نقضاء وقت 

استخدامه. 
 عند ظهور رسالة استبدال املصباح، قم على الفور 

باستبدال املصباح مبصباح جديد.

لوحة LCD البلورية السائلة
• بالرغم من أن اللوحة البلورية السائلة مصنوعة 

باستخدام تقنية محكمة، فقد ترى نقاط سوداء في 
الصورة، أو نقاط قد تكون مضيئة دائما باللون األحمر 

أو األزرق أو األخضر. قد ترى أيًضا خطوًطا ذات سطوع أو 
ألوان غريبة. 

 وتلك خصائص طبيعية للوحات البلور السائل، وليست 
دليالً على أي عطل. انتبه إلى هذه احلقيقة. 

• ال تترك هذه الوحدة تعرض صورة ساكنة لفترة طويلة. 
 فمن املمكن أن تبقى بقايا الصورة (احتراق الشاشة). 

 قد تستطيع جتنب احتراق الشاشة بقفل مفتاح 
القدرة وترك آلة العرض لفترة من الوقت. وإذا لم 

تختِف ScreenBurn (احتراق الشاشة)، اتصل بوكيلك 
لالستشارة.  صفحة ٦٥
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عند نقل هذه الوحدة
• تأكد من أن غطاء العدسة في مكانه بإحكام. 

• خذ القرص واغلق حامل القرص. 
• قم بتحريك آلة العرض وأنت ممسك بها كما هو مبني 

بالشكل التالي. 
 احذر لئال تتلف الغطاء الشبكي للسماعات بيديك.

 

تنبيهات النقل
• هناك الكثير من األجزاء الزجاجية والثمينة املستخدمة 

داخل هذه الوحدة. وملنع االرتطام أثناء النقل، أعد 
استخدام صندوق اجلهاز املزود بوسائل التعبئة الواقية 

الذي تسلمته مع اجلهاز عند الشراء. 
 وإذا لم حتتفظ بالتعبئة األصلية، فقم بحماية اجلزء 

اخلارجي لهذه الوحدة باستخدام مادة ممتصة للصدمات 
حلمايتها من االرتطام، ثم ضعها داخل صندوق قوى وتأكد 

من وضع عالمة واضحة عليه تفيد نقل جهاز ثمني. 
• ارفع غطاء العدسة ولفه. 

• عند استخدام شركة خاصة للنقل، أخبرهم بأن هذه 
الوحدة حتتوي على أجهزة ثمينة ويجب التعامل معها 

على هذا األساس. 
• ضمانك ال يغطي أية أضرار قد حتدث لهذا املنتج أثناء 

النقل.

حقوق الطبع
 .Macrovision هذه الوحدة مجهزة بحماية حقوق •

وأن حقوق امللكية الفكرية لبراءة اختراع هذه التقنية 
Macrovi- اخلاصة بحماية حقوق الطبع مملوكة لشركة

sion األمريكية وآخرين. عند استخدام هذه التقنية، من 
Macrovi- الضروري احلصول على ترخيص من شركة

sion. وشركة Macrovision ال ترخص باستخدام هذه 
التقنية إال في نطاق محدود من األغراض املقصودة التي 
تشمل االستخدام املنزلي. هذا عالوة على أنه مينع إعادة 

التشكيل والفك والهندسة العكسية. 
• مينع منًعا تاًما إعادة إنتاج قرص بغرض اإلذاعة أو العرض 
العلني أو األداء املوسيقي العام أو اإليجار (بغض النظر 
عن التعويض عنه أو األتعاب مقابله أو االحتياج إليه) 

دون تصريح من صاحب حق الطبع.
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أنواع األقراص املقروءة 
ميكن تشغيل األقراص التالية.

DVD videoAudio CD

Video CD/SVCD (Super Video CD)

                    
Video CD مجهز بـ التحكم في إعادة التشغيل (متوافق 

مع اإلصدار ٢).
CD-R/CD-RW

األقراص املسجلة فقط بالتنسيقات التالية ميكن إعادة 
إنتاجها.

• تنسيق الصوت (مت االنتهاء منه) 
 Video CD تنسيق •

 SVCD تنسيق •
•  أقراص JPEG ،MP3/WMA املسجلة طبقا لـ 

ISO9660 معيار
DVD-R/DVD-RW

 DVD ميكن إعادة إنتاج األقراص املسجلة فقط في تنسيق
video (التي مت االنتهاء منها).

• ال ميكنك تشغيل أفالم DVD videos إذا كان رمز منطقة 
القرص ال يناظر رمز املنطقة املوجود على جانب هذه 

الوحدة. 
• ال ميكن ضمان األداء واجلودة العامة لألقراص املدمجة التي 
ال تطابق املواصفات القياسية للقرص املدمج من ناحية 
النسخ والتحكم مع هذه الوحدة. أما األقراص املدمجة 

املطابقة للمواصفات القياسية لألقراص املدمجة فسوف 
حتمل عالمة شعار القرص املدمج التالي. افحص الشعار 

املوجود على غالف قرص الصوت.

 
• تتوافق هذه الوحدة مع تنسيقات اإلشارات التليفزيونية؛ 

 .SECAMو PALو NTSC
• قد تكون وظائف إعادة التشغيل محدودة طبًقا الجتاهات 

 DVD منتجي البرمجيات وذلك في حالة تشغيل أفالم
Video CD ،SVCD ،video. وحيث أن هذه الوحدة 

تعيد تشغيل محتويات القرص طبًقا الجتاهات منتجي 
البرمجيات، فقد ال تعمل وظائف معينة عند أدائها. 

• ارجع إلي تعليمات املستخدم املرفقة اخلاصة بالقرص 
قيد التشغيل. وطبًقا للكيفية التي مت بها تسجيل 
CD-R ،DVD-RW ،DVD-R، أو CD-RW، أو إذا كان 

القرص متسًخا أو ملطًخا أو مخدوًشا أو معوًجا، فإن 
بعض األقراص قد يتعذر قراءتها أو قد يستغرق إعادة 

تشغيلها بعض الوقت. 
• ميكن إعادة الصوت فقط لألقراص التالية.

•CD-EXTRA•CD-G•MIX-MODE CD

•CD TEXT

أنواع األقراص غير املقروءة 
• األقراص التالية ال ميكن تشغيلها. ويحتمل إتالف 

السماعة بالضوضاء املتولدة إذا أعيد تشغيل هذه 
األقراص بطريق اخلطأ.

• محرك الفيديو الرقمي القابل للتسجيل/محرك الفيديو 
VR الرقمي القابل إلعادة الكتابة اللذان مت تسجيلهما بتنسيق 

DVD-ROM•CD-ROM•PHOTO CD•

DVD+R•DVD+RW•DVD-RAM•
DVD audio•SACD•DVD-R DL•

• أقراص مستديرة قطرها ليس ٨ سم أو ١٢سم أقراص 
غير مستديرة 

• مصنوعة خصيًصا (قلب، شكل مضلع، وهكذا) 

تداول األقراص 
• جتنب ملس جانب التشغيل بيديك عاريتني. 

• تأكد من أنك تقوم بحفظ األقراص داخل أغلفتها عند 
عدم استخدامها. 

• جتنب حفظ أقراصك في أماكن عالية الرطوبة أو في 
ضوء الشمس املباشر. 

• إذا كان سطح تشغيل القرص عليه أتربة أو بصمات 
أصابع، فإن ذلك قد يفسد جودة الصورة والصوت. وعندما 

يكون القرص متسًخا، فامسحه برفق بقطعة قماش 
جافة ناعمة، مبتدًءا من مركز القرص ومتجًها للخارج.

• ال تستخدم منظفات كالبنزين أو املنظفات املضادة 
لالستاتيكية املصممة للتسجيالت التناظرية. 

• ال تلصق ورًقا أو ملصقات على القرص.

حول األقراص
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د 
من األمام

• فتحتا سحب 
الهواء  صفحة ٥٦

• مفتاح الطاقة 
الرئيسي 

 صفحة ١٣

• منفذ مدخل الطاقة 
 صفحة ١٣

•عدسة آلة العرض

•منفذ دخل الفيديو  صفحة ٣٧
•منفذ اخلرج الصوتي البصري  صفحة ٤٠•غطاء العدسة  صفحة ١٣

• كيف تفتح غطاء غرفة 
املنافذ

اضغط هنا لتفتح

•منفذ خرج مضخم الصوت  صفحة ٤٠
•منفذ دخل فيديو منفصل  صفحة ٣٨

•منفذ دخل الصوت،  صفحة ٣٧، ٣٨

• منطقة استقبال ضوء جهاز التحكم عن بُع
 صفحة ١١

من اخللف

•نافذة العرض  صفحة ١٤

•حامل القرص  صفحة ١٤
•زر فتح/قفل  صفحة ١٤

•سماعة

• مقبس سماعة الرأس 
 صفحة ٣٩

• منطقة استقبال ضوء جهاز 
التحكم عن بُعد  صفحة ١١

•فتحة خروج الهواء
cتنبيه: 

ال تسد فتحات خروج الهواء عقب 
العرض مباشرة أو أثناء العرض، حيث 

يصبح الهواء ساخًنا.

•مزالج فتح غطاء املصباح 
 صفحة ٥٨

•سماعة

أسماء األجزاء
٨



من أعلى

•أزرار التخطي  صفحة ١٨

Play/Pause button زر •
تشغيل/إيقاف مؤقت، 
 صفحتا ١٤ و١٧

• زر Source (املصدر)
 صفحة ٣٨

• حلقة البؤرة  
صفحة ١٥

•عجلة إزاحة العدسة األفقية  صفحة ١٥

• حلقة التكبير والتصغير 
 صفحة ١٥

• عجلة إزاحة العدسة 
الرأسية  صفحة ١٥

• غطاء املصباح 
 صفحة ٥٨

 Image Off مبني •
(إيقاف الصورة)

 صفحة ١٣، 
١٦، ٥٣

 Image On مبني •
(تشغيل الصورة) 
 صفحة ٥٣

 Image On/Off زر •
(تشغيل/إيقاف الصورة) 

 صفحة ٢٣

• زر Break (استراحة) 
 صفحة ١٩

• أزرار تعديل 
 Volume
(مستوى 
الصوت) 

 صفحة ١٥

• زر Stop (اإليقاف) 
 صفحة ١٦

• زر Power (الطاقة) 
 صفحة ١٣

• مبني عرض احلالة 
 صفحة ٥٢
٩



١

١

جهاز التحكم عن بُعد
• منطقة انبعاث ضوء جهاز التحكم 

عن بُعد

وظائف جاهزة لالستخدام

•مفتاح حتويل وظيفة/رقمي،  صفحتا ١٧ ،٢١

أزرار تستخدم أثناء إعادة التشغيل

وظائف مفيدة

أزرار تستخدم عند ضبط الصوت

أزرار تستخدم عند تعديل أو اختبار العرض

DVD video أزرار تستخدم عند ضبط

 صفحة  ١٦
  صفحة ١٤

 صـ ٣٥ صـ ٣٤

 صـ ١٩ صـ ٥٥

 صـ ٢٨ صـ ٢٠

 صـ ٤٢ صـ ٤١

 صـ ٤٨، ٥٠

 صـ ٣٠، ٣١

 صـ ١٨ صـ ٣٦

 صـ ١٤، ١٦

 صـ ١٧، ١٨

 صـ ٧ صـ ١٧

 صـ ٨ صـ ١٨

 صـ  صـ ١٦
٢١، ٢٢

 صـ ٢١، ٢٢

 صـ  صـ ٤٣
٢٢، ٤٤

 صـ ٢١

 صـ ٢١

 صـ ٣٢

 صـ ٣٣

 صـ ٣٣

 صـ ١٩

 صـ ١٩

 صـ ١٥

 صـ ٤١

 صـ ٥٠

 صـ ٤٨

 صـ ٥٠،٤٨

 صـ ٣٨

 صـ ٢٣
١٠



جتهيز جهاز التحكم عن بُعد
إدخال البطاريات

في وقت الشراء، ال تكون البطاريات مركبة داخل جهاز التحكم عن بُعد. أدخل 
البطاريات املوجودة مع هذه الوحدة قبل االستخدام.

١ اضغط على املاسك املوجود خلف جهاز التحكم عن بُعد، ثم ارفعه 
ألعلى.

٢ أدخل البطاريات بقطبيتها الصحيحة.
٣ أغلق غطاء البطارية.

٢ ١

Q تنويه: إذا حدث تأخير في استجابة جهاز التحكم عن بُعد, أو إذا لم يعمل بعد 
استخدامه لبعض الوقت، فقد يعني هذا أن البطاريات فارغة. استبدل 

البطاريات. احتفظ ببطاريتني حجم (AA) طراز (SUM-3) جاهزة لالستخدام 
عند الضرورة.

نطاق استخدام جهاز التحكم عن بُعد

حوالي ٣٠°

٧ م ٧ م

نطاق التشغيل (أفقي)

حوالي ٣٠°

حوالي ٣٠°
حوالي ٣٠°

نطاق التشغيل (رأسي)

حوالي ١٥°

حوالي ١٥°

حوالي ١٥°

٧ م٧ م
حوالي ١٥°

Q تنويه: جتنب السماح لضوء الشمس املباشر أو ضوء الفلورسنت بالسقوط على 
منطقة استقبال ضوء جهاز التحكم عن بُعد اخلاص بهذه الوحدة. ففي هذه 

احلالة, قد ال ميكن استقبال اإلشارة الصادرة من جهاز التحكم عن بُعد.
١١



البداية
السريعة
إجراء إعادة التشغيل 
 ال يلزم هنا القيام بتوصيالت معقدة. حتى أنك ال حتتاج إلى حتديد نوع جهاز التليفزيون أو أن تغّير وحدة اإلدخال. ميكنك 

االستمتاع بعروض DVD على الشاشة الكبيرة باتباع اخلطوات األربع السهلة التالية. 
كما توجد سماعة JVC متوافقة مع نظام الصوت األصلي مثبتة داخليا لتتمكن من تقييم الصوت املماثل للصوت 

الطبيعي اجلميل.

قم بتوصيل كبل الطاقة 
ثم قم بتشغيل مفتاح 

الطاقة الرئيسي.
 صفحة ١٣

تشغيل قرص.
 صفحة ١٤

قم بتعديل وموضع 
وحجم ومستوى صوت 

العرض.
 صفحة ١٥

املوضع أمام الشاشة.
 صفحة ١٣
١٢



سريعة
البداية ال
التركيب
مسافة العرض وحجم الشاشة

قم بوضع الوحدة في موضع يسمح بعرض 
أفضل حجم للصورة على الشاشة. ١ 

فكلما أُبعدت هذه الوحدة عن الشاشة ،أصبحت 
الصورة املعروضة أكبر. 

للتفاصيل عن قيم بُعد العرض  صفحة ٦٠ 
ميكنك ضبط موضع الصورة املعروضة رأسًيا وأفقًيا 

باستخدام عجلة إزاحة العدسة.  صفحة ١٥

*قيم قياسية

توصيل كبل الطاقة وتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي
قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

 وعندها يُصدر مؤشر إيقاف الصورة ضوء برتقالي.٣ 

ملحق

مضاء برتقالي

قم بوضع هذه الوحدة في موضع بحيث تكون 
موازية للشاشة.٢ 

الشاشة

إذا لم تكن هذه الوحدة في وضع موازي للشاشة، فسيحدث تشّوه 
للصورة املعروضة في شكل شبه منحرف.

قم بإزالة غطاء العدسة. 
 
١

ال تكون العدسة ملحقة بآلة العرض وقت الشراء.

٢ قم بتوصيل كبل الطاقة.
١٣



تشغيل قرص وإجراء العرض

١ اضغط على  لفتح حامل القرص. 
وعندها يصدر صفير وتصل الطاقة. 

ميكن تنفيذ العملية نفسها باستخدام  .في جهاز 
التحكم عن بُعد. 

البطاقة امللصقة في االجتاه العلوي٢ قم بوضع القرص في حامل القرص مع كون 
في حالة استخدامك ألقراص مقاس ٨ سم، قم بوضع القرص 

في التجويف املوجود في وسط حامل القرص.

اضغط على  لغلق حامل القرص.
 ٣

وحسب القرص املُدخل يتم التشغيل كما يلي.

: يضيء مصباح العرض آلًيا، وتبدأ  مع استبعاد 
عملية العرض. وال يستغرق األمر إال ثواٍن قليلة بني إضاءة 

املصباح وحتى ظهور الصورة املعروضة بوضوح على الشاشة. 
: اضغط على  لبدء إعادة تشغيل الصوت.

ال يضيء مصباح العرض هنا. 
. في جهاز  ميكن تنفيذ العملية نفسها باستخدام 

التحكم عن بُعد. 
عند عرض قائمة 

   
   

 صفحة ٢١
 صفحة ٢٢
 صفحة ٢٣

Qتنويه: عند االستخدام في مناطق االرتفاع العالي فيما
 فوق ١٥٠٠م، قم بضبط "وضع االرتفاع العالي" على 

"On" (تشغيل).  صفحة ٥١

     

نافذة العرض أثناء إعادة التشغيل
نافذة العرض 

عند تشغيل 

رقم الفصل الوقت املنقضي 
إلعادة التشغيل

عند تشغيل  

رقم املسار

عند تشغيل 

رقم املسار الوقت املنقضي 
إلعادة التشغيل

عند تشغيل 

الوقت املنقضي 
إلعادة التشغيل

رقم املسار

عند تشغيل 

رقم امللف
رقم اجملموعة

إعادة تشغيل القرص
١٤



سريعة
البداية ال
قم بضبط مستوى الصوت والصورة اجلاري عرضهما.

 (Volume) تعديل مستوى الصوت
(مستوى الصوت)

استخدام لوحة التحكم استخدام جهاز التحكم عن بُعد

ضبط موضع العرض ومستوى الصوت

ضبط التكبير والتصغير ضبط البؤرة (حلقة البؤرة) 

 ."T" لتقليل احلجم، حّول إلى

لزيادة احلجم، 
 ."W" حّول إلى

تعديل موضع الصورة
(إزاحة العدسة)

ميكنك حتريك موضع الصورة املعروضة 
ألعلى وأسفل ويسار وميني باستخدام 
إزاحة العدسة. ونطاق احلركة موضح 

في اخملطط املوجود جهة اليمني.

املوضع القياسي للعرض 
(عندما تكون عجلة إزاحة العدسة 

في الوسط)

* ال ميكن إزاحة الصورة 
فيما وراء احلدود األفقية 

والرأسية
مثال

عند القيام بأقصى إزاحة 
إلى اليسار أو إلى اليمني 
على املستوى األفقي، فإن 

املدى الرأسي يصل إلى ٣٦٪ 
من ارتفاع الصورة. عند 

القيام بأقصى إزاحة إلى 
أعلى أو أسفل على املستوى 

الرأسي، فإن املدى األفقي 
يصل إلى ١٧٪ من عرض 

الصورة.

مدى إزاحة الصورة املضبوطة
 من املوضع القياسي للعرض.

* يتم احلصول علي أوضح صورة 
عندما يكون كال املستويني األفقي 

والرأسي لعجلة إزاحة العدسة 
في الوسط.

 Moves up
(حتريك ألعلى)

 Moves
 down
(حتريك 
ألسفل)

 Moves left
(حتريك 
لليسار)

 Moves right
(حتريك لليمني)

عند التقاء العالمات، 
يتم توسيط الصورة.
١٥



إيقاف إعادة التشغيل
     

 . اضغط على 

   بعد اإليقاف، وعند الضغط 
على  يتم استئناف إعادة التشغيل من املشهد 

الذي متت مقاطعته (استئناف).

أشياء يجب مالحظتها عند استخدام وظيفة 
• استئناف حتى لو مت الضغط على  ومت إيقاف الطاقة، 

 . يتم استئناف إعادة التشغيل عند الضغط على 
• ال ميكن استخدام استأنف في املواقف التالية. 

- إذا مت نزع القرص من حامل القرص.
- بعد الضغط على  إليقاف الطاقة والضغط على  

إلعادة تشغيلها. 
 . - يتم الضغط مرتني على 

- عند إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. 
• ال ميكن استخدام استئناف أثناء إعادة تشغيل برنامج أو إعادة 

تشغيل عشوائي. 
• قد يحدث اختالف طفيف بني املوضع الذي مت استئناف إعادة 
التشغيل منه واملكان الذي مت إيقاف إعادة التشغيل عنده. 

• يتم حفظ لغة الصوت ولغة ترجمة الفيلم وإعدادات الزوايا 
جنًبا إلي جنب مع موضع التوقف. 

• يحتمل عدم إمكانية استخدام استئناف، إذا مت إيقاف القرص 
أثناء عرض قائمة القرص.

إيقاف الطاقة
١ قم بنزع القرص من حامل القرص.

٢ اضغط على 
٣ إذا كان املصباح مضيء، فإنه ينطفئ، كما أن مؤشر 

Image Off (إيقاف الصورة) املوجود على الوحدة 

الرئيسة يومض باللون البرتقالي (أثناء التبريد). 
 تظهر عبارة "Now Cooling" (تبريد اآلن) على نافذة العرض. 

٤ يُصدر جرس التأكيد صفيرًا مرتني لإلشارة إلى إمتام 
عملية التبريد. قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة 

الرئيسي. 
 في حالة الضغط على  فقط إليقاف الطاقة، فسيستمر 

استهالك الكهرباء.

٥ استبدل غطاء املصباح.
 احتفظ بغطاء العدسة في مكانه عندما ال تكون آلة العرض 

قيد االستعمال وذلك حلماية العدسة من االتساخ والتلف.

Qتنويه: يومض مؤشر Image Off (إيقاف الصورة) باللون 
البرتقالي لإلشارة إلى حدوث وظيفة تبريد املصباح 

الداخلي. ويتوقف عمل األزرار التي في جهاز التحكم 
عن بُعد وفي الوحدة الرئيسة عند حدوث عملية 

التبريد (٩ ثواٍن تقريًبا).

c تنبيه:
ال تقم بإيقاف الطاقة أو نزع قابس الوحدة أثناء عملية 
التبريد، األمر الذي قد يؤدي إلى تقليل العمر االفتراضي 

للمصباح.
١٦



سريعة
البداية ال
العمليات األساسية أثناء إعادة التشغيل
من اآلن فصاعًدا، يتم شرح العمليات مبدئًيا باستخدام أزرار جهاز التحكم عن بُعد.وعند وجود زر بنفس العالمة على الوحدة الرئيسة، فيمكن 

استخدام هذه الزر ألداء نفس الوظيفة.

التجميد املؤقت إلعادة اضبط على موضع [Function] [وظيفة] قبل القيام بالعمليات
التشغيل (إيقاف مؤقت)

     

اضغط على  أثناء إعادة التشغيل. 
 . • لتشغيل وحدة آلة العرض، اضغط على 
 . • الستئناف إعادة التشغيل، اضغط على 

• لتحديد play/pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) كل مرة، 
. اضغط على 

 Q تنويه: الحظ النقاط التالية عند التوقف املؤقت أثناء 
 عرض شريحة  

 - عند الضغط على  بعد اإليقاف املؤقت، 
تبدأ إعادة التشغيل من بداية امللف التالي.   

 - ال ميكنك استخدام اإليقاف املؤقت باستخدام 
 املوجود على الوحدة الرئيسة

البحث العكسي/البحث 
األمامي

    

اضغط على  أو  أثناء إعادة التشغيل.
• يوجد خمسة مستويات سرعة للبحث العكسي/

األمامي تتغير في كل مرة يتم الضغط فيها على 
األزرار. 

• اضغط على  للعودة إلى إعادة التشغيل العادي. 
• بالنسبة للوحدة الرئيسة، استمر في الضغط على 

 أو  عند االستمرار في الضغط على  أو  
تتقدم سرعة البحث عكسي/أمامي من ٥ أضعاف إلى 

٢٠ ضعًفا مقارنة بالسرعة العادية للتشغيل.

Qتنويه:    أثناء البحث أمامي/
عكسي، ال يتم إخراج للصوت.  أثناء 

البحث أمامي/عكسي، يتم إخراج الصوت متقطًعا.
١٧



 

ة 
 

ء 
عرض إعادة التشغيل من موضع اضبط على موضع [Function] [وظيفة] قبل القيام بالعمليات
يسبق نقطة التوقف بـ ١٠ ثواٍن

اضغط على  أثناء إعادة التشغيل.

Qتنويه: • حسب نوع القرص، فإن هذه العملية قد تكون
غير ممكنة. 

 • وال ميكنك العودة إلى العنوان السابق.

التخطي
     

اضغط على  أو  أثناء إعادة التشغيل.
عند الضغط على  مرة واحدة أثناء إعادة تشغيل 

فصل أو مسار، فإن إعادة التشغيل تعود إلى بداية 
الفصل أو املسار اجلاري تشغيله. بعد ذلك، تعود إعادة 

التشغيل إلى بداية الفصل أو املسار السابق في كل مر
). وبعد ذلك، يتم الضغط فيها على  (عدا 
تعود إعادة التشغيل إلى بداية الفصل أو املسار السابق 

. في كل مرة يتم الضغط فيها على 

Qتنويه: •  ميكنك تنفيذ عمليات التخطي أثنا
إعادة التشغيل.

 •   ميكنك تنفيذ عمليات 
التخطي فقط أثناء إعادة التشغيل دون 

تشغيل وظيفة التحكم في إعادة التشغيل.
 •  ميكنك أيضا استخدام أزرار 

 للتخطي أثناء إعادة التشغيل. 
 • قد ال ميكن إمتام عمليات محددة وفًقا للقرص.

 تقدمي اإلطار
  

اضغط على  أثناء إعادة تشغيل متوقفة مؤقًتا.
• يتم تقدمي إطار واحد في كل مرة يتم الضغط فيها 
على  ال حتتوي هذه الوحدة على وظيفة إعادة 

اإلطار. 
• اضغط على  للعودة إلى إعادة التشغيل العادي.
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سريعة
البداية ال
إعادة التشغيل بطيء احلركة
  

١ اضغط على  عند النقطة التي ترغب 
عندها في بدء إعادة التشغيل بطيء احلركة. 

فسيتم إيقاف الصورة مؤقًتا.
 . ٢ اضغط على 

• يوجد خمسة مستويات لسرعة إعادة التشغيل التي 
. تتغير عند كل مرة يتم الضغط فيها على 

•  ميكن تنفيذ العرض البطيء بالضغط على 
. يوجد خمسة مستويات لسرعة العرض التي 
 . تتغير عند كل مرة يتم الضغط فيها على 

• اضغط على  للعودة إلى إعادة التشغيل العادي. 
• ال يتم إخراج الصوت أثناء إعادة التشغيل بطيء 

احلركة.

استخدام مؤقت لضوء آالت العرض 
كمصدر إنارة (Break) (االستراحة)
      

استراحة (Break) تظهر فائدة وظيفة االستراحة عندما 
ترغب في القيام من مكانك أو التجول حامالً مشروبًا ما أو 
 ، بعض الطعام وما إلى ذلك. فبمجرد الضغط على زر 

ميكنك عمل إيقاف مؤقت للقرص اجلاري تشغيله حتى 
تستطيع النهوض لتضيء أنوار الغرفة.

اضغط على  أثناء إعادة التشغيل. 
• يظل مصباح العرض ُمضاًء، بينما تختفي الصورة 
املعروضة. ويومض رمز  ميني أسفل الشاشة. 

• في حالة ترك آلة العرض في وضع االستراحة دون إجراء 
أية عمليات، فإن املصباح يُظلم بعد حوالي خمس 
دقائق. باإلضافة إلى ذلك، فعند انقضاء ٣٠ دقيقة 

تقريًبا، يتم إيقاف طاقة آلة العرض تلقائًيا. 
• اضغط علي  للعودة إلى احلالة التي كانت قبل 

الضغط على وظيفة االستراحة .وإذا كان قد مت إيقاف 
الطاقة، فقم بالضغط على  إلعادة تشغيلها.

Qتنويه: • ال ميكن تنفيذ عمليات عند عرض قائمة القرص. 
 • عند الضغط على أي زر من األزرار التالية، يتم 
إلغاء وضع االستراحة، ويتم تنفيذ وظيفة الزر 

املضغوط عليه.
  ،  ،  ،  ،   

اختيار جودة صورة لتناسب ظروف 
الغرفة (Color Mode) (وضع اللون)

      
ميكنك اختيار جودة صورة تتوافق مع السطوع والظروف 

األخرى للغرفة.

١ اضغط على  
يتم عرض اسم وضع اللون اخملتار حالًيا على الشاشة.

٢ وأثناء عرض اسم وضع اللون، قم بالضغط على 
 بشكل متكرر إلى أن يظهر اسم وضع 

اللون املطلوب. 
بعد انتظار ثوان قليلة، يختفي اسم وضع اللون 

وتتغير جودة الصورة.
مناسب لالستخدام في 

الغرف الساطعة.

مناسب لالستخدام في 
غرف مغلقة الستائر. 

(اإلعداد الفرضي)

مناسب لالستخدام 
في غرف مغلقة الستائر 

واألنوار مطفأة.

مناسب لالستخدام 
في غرف مظلمة متاًما.

 theatre (إظالم جزئي) أو theatre عند اختيار وضع •
black (إظالم تام)، فإن مرشح السينما EPSON يعمل 

تلقائيا ويكتسب لون بشرة الشخصية درجة أكثر 
طبيعية عبر الصورة كلها. 

 (Mute) اإليقاف املؤقت للصوت
(كتم الصوت)

اضغط على  أثناء إعادة التشغيل. 
• يتوقف الصوت عن اخلروج من السماعات وسماعات 

الرأس ومضخم الصوت. 
• اضغط على  للعودة إلى إعادة التشغيل العادي. 

ويتم استعادة مستوى الصوت السابق أيضا عند 
تشغيل آلة العرض فيما بعد.
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العمليات
املتقدمة
 لكي تصبح خبيًرا في إعادة التشغيل
تغيير سطوع نافذة العرض (ُمخفِّت األنوار)

. اضغط على  اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات

متى قمت بالضغط على  فإن نافذة العرض تعرض التغيرات كما يلي.
يتغير سطوع نافذة العرض وبالتالي، يتغير سطوع املبينات املوجودة على 

الوحدة الرئيسية.

يزيد السطوع.

يقل السطوع.

تظلم أثناء إعادة التشغيل وتسطع عند 
اإليقاف املؤقت أو إيقاف التشغيل.

• عند إدخال  فلن تكون هذه الوظيفة متاحة، Qتنويه:
حتى عند ضبط "DIMMER AUTO" (ُمخفِّت آلي). تتغير 

لـ"DIMMER OFF" (إيقاف ُمخفِّت األنوار). 
• ال ميكن تغيير السطوع عند وضع االستعداد حتى عند 

. الضغط على 
• مبجرد تغيير السطوع، يتم حفظ هذا التغيير حتى بعد 

إغالق مفتاح الطاقة الرئيسي
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العمليات املتقدمة
DVD إعادة التشغيل من قائمة

بعض  بها النوع التالي من القائمة األصلية محفوظ عليها.
• القائمة العليا: عند تسجيل عناوين متعددة (صورة وصوت)، تظهر معلومات 

القرص املتكاملة. 
• القائمة: يتم إظهار بيانات إعادة تشغيل خاصة بالعنوان. (قوائم الفصل 

والزاوية والصوت والترجمة). 

١ اضغط على  أو  أثناء إعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل.
٢ اضغط على  واختر العنصر التي ترغب في رؤيته.
ميكن أيًضا اختيار رقم العنوان أو الفصل مباشرًة باستخدام األزرار العددية. 

عند استخدام األزرار العددية
 function/numerics باستخدام وظيفة مفتاح التحويل

toggle switch (وظيفة/أرقام) في موضع [١٢٣] اضغط على األزرار التالية.

مثال)
←  :٥:                    ١٠

← ←  :١٥:  ←          ٢٠
 ← ←  :٢٥

 function/numerics toggle مبجرد االنتهاء من إدخال األرقام، قم بإعادة مفتاح التحويل
switch (وظيفة/أرقام) إلي موضع [Function] [وظيفة].

. ٣ اضغط على 
Q تنويه: • قد ال حتتوى أقراص معينة على قائمة. إذا كانت هناك قائمة غير مسجلة، 

فلن يتم تنفيذ هذه العمليات.
.  • قد تبدأ إعادة التشغيل آلًيا حسب القرص، حتى لو لم يتم الضغط على 
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PBC (التحكم في إعادة التشغيل)

 

إذا مت إدخال Video CD به إمكانية "التحكم في إعادة التشغيل" محددة على القر
أو الغالف في حامل القرص، فسوف تظهر شاشة قائمة. ميكن اختيار املشهد أو 

املعلومات التي ترغب في رؤيتها تفاعلًيا من هذه القائمة.

١ عند تشغيل Video CD به إمكانية التحكم في إعادة التشغيل، فسوف
يظهر النوع التالي من القائمة.

٢ اختر العنصر التي ترغب في رؤيتها باستخدام األزرار العددية. 
 صفحة ٢١

احملتويات اخملتارة يتم تشغيلها.

لالنتقال للصفحة السابقة/التالية من شاشة القائمة
/ عند ظهور شاشة القائمة. اضغط على 
الستدعاء شاشة القائمة أثناء إعادة التشغيل

في كل مرة يتم الضغط على  فسوف ترجع القائمة خطوة للوراء. اضغط على  بشكل 
متكرر حتى تظهر القائمة.

[(PBC) إعادة التشغيل بدون] للتشغيل بدون استخدام قائمة
إعادة التشغيل باستخدام أٍي من الطرق التالية.

• عند إيقاف التشغيل، حدد رقم املسار الذي ترغب في رؤيته باستخدام األزرار 
العددية.

/ ثم اضغط على  • عند إيقاف التشغيل حدد رقم املسار باستخدام 
.

استدعاء شاشة القائمة عند إعادة التشغيل بدون PBC (التحكم في إعادة 
التشغيل)

. اضغط على  أو 

 . بعد الضغط على  مرتني إليقاف إعادة التشغيل، اضغط على 
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العمليات املتقدمة
 MP3/WMAو JPEG إعادة تشغيل

 [Function] اضبط على موضع
[وظيفة] قبل القيام بالعمليات

  

 MP3/WMA فسوف يظهر النوع التالي من بيان بأسماء مجموعة/١ عند إعادة تشغيل قرص يحتوى على كٍل من ملفات ،JPEG وملفات
مسار (امللف)

٢ اضغط على  واختر اجملموعة.
٣ عند الضغط على  يتحرك املؤشر إلى بيان اسم املسار (امللف). عند 

الضغط على  يعود املؤشر إلى بيان اسم اجملموعة. 

٤ اضغط على  واختر املسار. 
ميكن أيًضا عمل نفس االختيار باستخدام   

٥ اضغط على  أو  لبدء إعادة التشغيل. 
عند الضغط على  اخلاص بـ  فسوف تبدأ إعادة التشغيل 

املستمر من امللف اخملتار(إعادة تشغيل عرض الشرائح*). عند الضغط على  
يتم تشغيل امللف اخملتار فقط.

* أثناء عرض الشرائح، يظهر كل ملف ملدة ٣ ثوان تقريًبا ثم يظهر امللف 
التالي. مبجرد استكمال إعادة تشغيل كل امللفات، يتوقف عرض الشرائح 

آلًيا. 
• ميكن اختيار املسار أيًضا عن طريق إدخال رقم املسار بواسطة املفاتيح 

العددية. في هذه احلالة، تكون اخلطوات ٣-٥ غير ضرورية.
Q تنويه: عند إعادة تشغيل قرص محفوظ عليه مزيج من ملفات مختلفة األنواع (ملفات 

MP3/WMA وJPEG)، اختر نوع امللف املطلوب تشغيله من "نوع امللف" قائمة إعدادات 
PICTURE (الصورة).  صفحة ٤٤

عند تشغيل MP3/WMA صوتي (إيقاف الصورة) 
مبجرد استكمال اختيار القائمة وبدء الصوت، اضغط على  تصدر هذه الوحدة صفيرًا مرتان 

وينطفئ مصباح آلة العرض بحيث ميكنك االستمتاع فقط باملوسيقى التي يتم تشغيلها. 
اضغط على  إلعادة تشغيل املصباح. مبجرد إطفاء املصباح ووميض مبنيِّ Image Off باللون 

البرتقالي، فإن املصباح ال يعود إلى اإلضاءة حتى ولو قمت بالضغط على  انتظر حتى ينطفئ 
مبنيِّ Image Off (إيقاف الصورة).
٢٣ "إعادة تشغيل JPEG وMP3/WMA" يتبع 
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اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات

مالحظات على إعادة التشغيل 
• وفًقا لتسجيل وخصائص القرص، يحتمل أن يكون القرص غير قابل للقراءة أو أن 

قراءته قد تستغرق بعض الوقت. 
• يختلف الوقت الذي تستغرقه لقراءة القرص وفًقا لعدد اجملموعات أو املسارات 

(امللفات) املسجلة عليه. قد 
• يختلف ترتيب عرض بيان اسم اجملموعة/املسار (امللف) عما يظهر على شاشة 

الكمبيوتر. 
• عند تشغيل أقراص MP3 املتوافرة جتاريًا، فمن احملتمل أن إعادة التشغيل ستكون في

ترتيب مختلف عما هو موصوف على القرص. 
• قد يستغرق تشغيل الصور الساكنة احملتوية على ملفات MP3 بعض الوقت. ال يتم 

عرض الوقت املنقضي حتى تبدأ إعادة التشغيل. هذا فضالً عن أن هناك أوقات ال 
يظهر فيها الوقت املنقضي بدقة، حتى فور بدء إعادة التشغيل.

• من احملتمل عدم تشغيل البيانات التي متت معاجلتها أو تعديلها أو حفظها باستخدا
برامج الكمبيوتر اخلاصة بتعديل الصور.

في حالة رغبتك في تكرار إعادة التشغيل 
١ اضغط على  أثناء إعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل. 

في كل مرة يتم الضغط على  يتغير وضع التكرار كما هو 
موضح في اجلدول التالي.

 . ٢ اضغط على 

*ملفات MP3/WMA فقط

عند تسجيل ملفات MP3/WMA على القرص، ميكن تكرار التشغيل 
حتى أثناء التشغيل املنظم و التشغيل العشوائي.

 Repeat وضع
(تكرار)

القرص

عرض 
الشاشة

عرض 
نافذة 
العرض

اجملموعة 
األولى

اجملموعة 
الثانية

املسار 
األول

املسار 
الثاني

املسار 
أ

املسار 
ب

تكرار املسار*
تكرار اجملموعة
تكرار القرص

غير غير معروضإيقاف التكرار
معروض

عرض وضع Repeat (تكرار)
الشاشة

عرض نافذة
العرض

تقوم بتكرار املسار الذي مت اختياره عند 
 اختيار تكرار التشغيل

تقوم بتكرار جميع املسارات التي مت ضبطها 
أثناء التشغيل املنظم، أو تقوم بتكرار 
جميع املسارات في التشغيل العشوائي

غير معروضغير معروضإيقاف التكرار

موضع تكرار التشغيل
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العمليات املتقدمة
إعادة التشغيل باختيار رقم الفصل أو املسار

مواصفات امللفات التي ميكن تشغيلها 
إلعادة تشغيل CD-R او CD-RW احملتوية على ملفات MP3/WMA أو JPEG مع هذه 

الوحدة، يجب أن تتماشى محتويات القرص مع املعايير التالية.
 MP3/WMA

نظام امللف: 9660ISO املستوى األول أو الثاني 
 .(UDF) ال ميكن قراءة األقراص التي مت تسجيلها في تنسيق مجموعة الكتابة

معدل البت: MP3: ٣٢ كيلو بت/ث - ٣٢٠ كيلو بت/ث 
WMA: ٦٤ كيلو بت/ث - ١٦٠ كيلو بت/ث 

تردد عينة االختبار: ١٦ كيلو هرتز، ٢٢٫٠٥ كيلو هرتز، ٢٤ كيلو هرتز،
  ٣٢ كيلو هرتز، ٤٤٫١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز 

اسم امللف: الرموز اإلجنليزية ذات العرض النصفي فقط. يجب أن يتحمل امتداد امللفات 
"mp3." أو "wma." ال يتم التفريق بني حالة األحرف الكبيرة والصغيرة. 

حصر اجملموعة (احلافظة): حتى ٩٩ 
حصر املسار (امللف): حتى ١٠٠٠ 

أخرى:  من املمكن إعادة تشغيل األقراص املسجلة متعددة اجللسات. هذه الوحدة ليست 
متوافقة مع معدل البت املتعدد. (MBR: ملف يحتوى على نفس احملتوى مشفر مبعدالت 

بت متعددة مختلفة). 
 JPEG

نظام امللف: ISO9660 املستوى األول أو الثاني 
 .(UDF) ال ميكن قراءة األقراص التي مت تسجيلها في تنسيق مجموعة الكتابة

اسم امللف:  الرموز اإلجنليزية ذات العرض النصفي فقط. يجب أن يتحمل امتداد امللفات 
"jpeg." أو "jpg." ال يتم التفريق بني حالة األحرف الكبيرة والصغيرة. 

إجمالي عدد البكسل: ميكن قراءة الصور احملتوية على ٨١٩٢×٧٦٨٠ بكسل. ومع ذلك، فألن نسخ 
ملفات بدقة جتاوز ٦٤٠×٤٨٠ بكسل يستغرق وقًتا، يوصى بحفظ الصور عند ٦٤٠×٤٨٠ بكسل. 

حصر اجملموعة (احلافظة): حتى ٩٩ 
حصر املسار (امللف): حتى ١٠٠٠ 

أخرى:  من املمكن إعادة تشغيل األقراص املسجلة متعددة اجللسات. 
يتم دعم ملفات JPEG ذات اخلط القاعدي فقط. ال ميكن قراءة ملفات JPEG أحادية اللون. 

ال يتم دعم ملفات JPEG املتتابعة أو املتحركة. 
يتم دعم ملفات JPEG املكونة بواسطة الكاميرا العددية واملتماشية مع DCF (قواعد 

التصميم مللفات نظام الكاميرا) القياسية. 
عند استخدام وظائف محددة للكاميرا الرقمية مثل الدوران اآللي، فعلى األرجح أن 

البيانات لن تتماشى مع DCF القياسية. 
إذا كان احلال هكذا، فإن إعادة التشغيل قد ال تكون في اإلمكان.

      
أثناء إعادة التشغيل، اختر رقم الفصل أو املسار الذي ترغب في تشغيله بالضغط 

على األزرار العددية.
 "عند أستخدام األزرار العددية" صفحة ٢١

Q تنويه: •   ميكن استخدام عند إيقاف التشغيل أو عند إعادة 
 .PBC التشغيل مع إيقاف

 •    ميكن أيًضا استخدام عند إيقاف التشغيل. 
 • قد ال ميكن إمتام عمليات محددة وفًقا للقرص.
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ة 
إعادة التشغيل بدايًة من وقت محدد (البحث بالوقت)

 [Function] اضبط على موضع
[وظيفة] قبل القيام بالعمليات

   

ميكن إعادة التشغيل من موضع زمني محدد. يختلف موضع نقطة البداية وفًقا 
للقرص كالتالي.

  الوقت املنقضي من بداية العنوان
    عند التنفيذ من وقت إيقاف التشغيل: الوقت املنقض

من بداية القرص 
عند التنفيذ أثناء إعادة التشغيل: الوقت املنقضي من بداية تشغيل املسار احلالي 

١ اضغط على  مرتني أثناء إعادة التشغيل أو أثناء إيقاف التشغيل.
يتم عرض شريط القائمة التالي.

شريط احلالة

شريط القائمة

•  ميكن استخدام هذه الوظيفة فقط أثناء إعادة التشغيل. 
• ال ميكن استخدام   عند إعادة التشغيل باستخدام وظيف

PBC (التحكم في إعادة التشغيل). 

٢ اضغط على  حتى يصل املؤشر إلى  
٣ اضغط على  

٤ أدخل الوقت باستخدام األزرار العددية.
•  يتم حتديد موضع البداية بالساعات/الدقائق/الثواني. ميكن ترك 

الدقائق/الثواني .
•    يتم حتديد موضع البداية بالدقائق/الثواني.في 

حالة الرغبة في ذلك
إدخال الوقت 

مثال) 
function/ للتشغيل من٠ساعة و٢٣ دقيقة و٤٥ ثانية اضبط مفتاح التحويل

numerics toggle switch (وظيفة/أرقام) ملوضع [١٢٣]. 

.  ←  ←   ←  ← اضغط على األزرار العددية بالترتيب 
في حالة اخلطأ اضغط على  وقم بحذف الرقم اخلاطئ، ثم أعد إدخال الرقم 

الصحيح. 
 function/numerics مبجرد االنتهاء من إدخال الوقت، أعد وظيفة/مفتاح التحويل

toggle switch (وظيفة/أرقام) ملوضع [Function] [وظيفة].

. ٥ اضغط على 
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العمليات املتقدمة
إعادة تشغيل تكراري ملشهد مفضل ( إعادة تشغيل تكراري من النقطة أ إلى ب)

 [Function] اضبط على موضع
[وظيفة] قبل القيام بالعمليات

٦ اضغط على  مرة واحدة فيختفي شريط القائمة.
Q تنويه: • إذا لم يظهر الوقت املنقضي على نافذة العرض أثناء إعادة التشغيل بـ  فلن 

تعمل هذه الوظيفة.
 •  من احملتمل أن متنع بعض األقراص البحث بالوقت. 

 • ال يظهر شريط احلالة عند إعادة التشغيل بنظام السينما سكوب (وضع الشاشة 
العريضة)  بالرغم من إمكانية ضبط الوظائف في هذه احلالة، اضغط على 

 عند ضرورة إظهار شريط احلالة إلعادة نسبة الطول إلى االرتفاع للوضع 
الطبيعي. اضغط على  للعودة لنسبة الطول إلى االرتفاع السابقة. 

 • عند إعادة التشغيل في أوضاع التشغيل املنظم أو التشغيل العشوائي، فلن تعمل هذه 
الوظيفة.

   
اضبط مدى إعادة التشغيل (نقطة البداية لنقطة النهاية) من شريط القائمة أثناء إعادة التشغيل. 

١ اضغط على  مرتني أثناء إعادة التشغيل.
يتم عر ض شريط القائمة التالي.

•  حيثما ميكن، ميكن استخدام هذه الوظيفة أثناء إعادة التشغيل. 
• ال ميكن استخدام   عند إعادة التشغيل باستخدام وظيفة 

PBC (التحكم في إعادة التشغيل). 

٢ اضغط على  حتى يصل املؤشر إلى  
. ٣ اضغط على 

. ٤ اضغط على  ثم اختر 
ميكن أيًضا اختيار أوضاع تكرار أخرى من هنا.أوضاع تكرار أخرى 

 صفحة ٢٨ 

. ٥ عند الوصول للمشهد الذي سيكون نقطة بداية مدى التكرار، اضغط  على 
 . تتغير أيقونة شريط القائمة لـ 

٦ عند الوصول للمشهد الذي سيكون نقطة نهاية مدى التكرار، اضغط على 
. تتغير أيقونة شريط القائمة لـ  ويتم إظهار  على نافذة 

العرض  الوحدة الرئيسية. تبدأ إعادة تشغيل أ إلى ب.
٢٧ "إعادة تشغيل تكراري ملشهد مفضل ( إعادة تشغيل تكراري من النقطة أ إلى ب) " يتبع 



  

 

 

ة 
إعادة التشغيل التكراري (تشغيل التكرار)

 [Function] اضبط على موضع
[وظيفة] قبل القيام بالعمليات

 ٧ اضغط على  مرة واحدة فيختفي شريط القائمة.

إللغاء إعادة تشغيل أ إلى ب. 
إللغاء إعادة تشغيل أ إلى ب، قم بواحدة من بالعمليات التالية. 

• قم بإظهار شريط القائمة واختر  ثم اضغط على  مرتني. 
• اضغط على  

• أوقف تشغيل مفتاح الطاقة بالوحدة الرئيسية.

Qتنويه: • ال ميكن حتديد مدى يشتمل على عناوين أو مسارات متعددة. 
 • ال ميكن أجراء "إعادة أ إلى ب" في األوقات التالية. 

  - أثناء التشغيل املنظم   - أثناء التشغيل العشوائي  
- أثناء تكرار التشغيل   - أثناء PBC (التحكم في إعادة

التشغيل)       
 • ال يظهر شريط احلالة عند إعادة التشغيل بنظام السينما سكوب (وضع 
الشاشة العريضة)  بالرغم من إمكانية ضبط الوظائف في هذه

احلالة، اضغط على  عند ضرورة إظهار شريط احلالة إلعادة نسبة 
الطول إلى االرتفاع للوضع الطبيعي. اضغط على  للعودة لنسبة 

الطول إلى االرتفاع السابقة.

   
وفًقا لنوع القرص، ميكن تكرار إعادة التشغيل ضمن نطاق من العناوين أو الفصول أو

املسارات كما في اجلدول التالي.

اضغط على  
أثناء إعادة التشغيل. يتغير وضع التكرار كلما قمت بالضغط على  

ويظهر اسمه وأيقونته على الشاشة املعروضة وفي نافذة العرض.
    

•  حيثما ميكن، ميكن استخدام هذه الوظيفة أثناء إعادة التشغيل. 
• ال ميكن استخدام   عند إعادة التشغيل باستخدام وظيف

PBC (التحكم في إعادة التشغيل).

موضع تكرار التشغيل

   

وضع 
التكرار 

عرض عنوان
الشاشة

عرض 
نافذة 
العرض الفصل 

األول
الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

تكرار 
الفصل

تكرار 
العنوان

إيقاف 
التكرار

غير 
معروض
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العمليات املتقدمة

أ

    موضع تكرار التشغيل

وضع التكرار 
املسار 
األول

املسار 
الثاني

املسار 
الثالث

املسار 
عرض الشاشةالرابع

عرض 
نافذة 
العرض

تكرار املسار

تكرار جميع 
املسارات

غير إيقاف التكرار
معروض

إلغاء تكرار التشغيل 
" على الشاشة.  • اضغط على  بشكل متكرر حتى تظهر "

• أوقف تشغيل مفتاح الطاقة بالوحدة الرئيسية.

Qتنويه: •  ال ميكن استخدام وظيفة "Title Repeat" (تكرار 
.DVD العنوان) مع بعض أقراص

 •  إللغاء التكرار، اضغط على  
 • قم بإظهار شريط الق ائمة وحتريك املؤشر لـ  الختيار 

تكرار التشغيل.  صفحة ٣٤

وضاع التكرار املتاحة أثناء التشغيل املنظم 
و التشغيل العشوائي

عرض نافذة العرضعرض الشاشةوضع Repeat (تكرار)

تقوم بتكرار الفصل/املسار املشار إليه 
عند اختيار تكرار التشغيل

تقوم بتكرار جميع املسارات التي مت 
ضبطها أثناء التشغيل املنظم، أو تقوم 

بتكرار جميع املسارات في التشغيل 
العشوائي

غير معروضإيقاف التكرار
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التشغيل بترتيب من اختيارك (التشغيل املنظم)

ميكن ضبط العناوين والفصول واملسارات إلعادة تشغيلهم بالترتيب املفضل لديك.

١ اضغط على  عند إيقاف التشغيل.
في كل مرة تضغط على  تتغير نافذة العرض في الوحدة الرئيسية 

 ."PRGM" كالتالي. اضغط باستمرار حتى تظهر

التشغيل املنظم

التشغيل العشوائي  صفحة ٣١

العرض إعادة التشغيل الطبيعي
الطبيعي

٢ اضبط الترتيب طبًقا لشرح الشاشة التالية.
 "عند استخدام األزرار العددية" صفحة ٢١

. ٣ اضغط على 
• تبدأ إعادة التشغيل طبًقا للترتيب السابق ضبطه.

• مبجرد اكتمال إعادة التشغيل املضبوط، تتوقف إعادة التشغيل وتظهر 
 ."Program"

إلغاء العناصر املضبوطة على شاشة البرنامج كالً على حدة
في كل مرة يتم الضغط على  يتم حذف األرقام املضبوطة الواحد تلو اآلخر.

إلغاء جميع العناصر املضبوطة على شاشة البرنامج
. اضغط على 

يتم اإللغاء أيًضا عند فصل الطاقة عن هذه الوحدة.
استئناف إعادة التشغيل الطبيعي

عند التوقف اضغط على  بشكل متكرر حتى تعود نافذة العرض للوحدة الرئيسية 
حلالة العرض الطبيعية.

في هذه احلالة، تظل احملتويات املدخلة في شاشة البرنامج في الذاكرة. ميكن تنفيذ البرنام
."PRGM" بالضغط على  مرة أخرى واختيار

Q تنويه: • ميكن اختيار ٩٩ عنوانًا أو فصالً أو مسارًا بحد أقصى. إذا حاولت إدخال أكثر
من ٩٩، فستظهر "Full" (مكتمل). 

 •    إذا تعدى إجمالي وقت إعادة التشغيل 
الذي مت ضبطه مدة ٩ ساعات و٥٩ دقيقة و٥٩ ثانية سيتم إظهار "--:--" 
في نافذة العرض للوحدة الرئيسية، ومع ذلك، ميكنك االستمرار في إجراء 

الترتيب املضبوط كما هو.
، بدالً من ضبط رقم الفصل أو   •  إذا قمت بالضغط على 

املسار، فسوف تظهر "ALL" (اجلميع) ويتم ضبط جميع الفصول واملسارات
الواردة في هذا العنوان/اجملموعة.

 • ال ميكن استخدام استئناف التشغيل في حالة إيقاف التشغيل أثناء وضع 
التشغيل املنظم.

 • قد ال ميكن استخدام التشغيل املنظم، وذلك وفًقا لنوع القرص.

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات
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العمليات املتقدمة
إعادة التشغيل عشوائًيا (التشغيل العشوائي)

ميكن اختيار تشغيل عناوين أو فصول/مسارات عشوائًيا بهذه الوحدة.

يتغير ترتيب إعادة التشغيل دائًما عند استخدام التشغيل العشوائي.

١ اضغط على  عند إيقاف التشغيل.
متى قمت بالضغط على  يتغير عرض نافذة العرض كما يلي. استمر في 

الضغط حتى تظهر "RANDOM" (عشوائي).

التشغيل املنظم  صفحة ٣٠

التشغيل العشوائي 

العرض إعادة التشغيل الطبيعي
الطبيعي

. ٢ اضغط على 
مبجرد انتهاء عنوان أو مسار، يتم تشغيل عنوان أو مسار آخر عشوائًيا.

استئناف إعادة التشغيل الطبيعي
عند التوقف اضغط على  بشكل متكرر حتى تعود نافذة العرض للوحدة الرئيسية 

حلالة العرض الطبيعية.

Q تنويه: • يتم إلغاء التشغيل العشوائي في حالة القيام بالعمليات التالية.
  - عندما يكون حامل القرص مفتوًحا.

  - عندما تكون الطاقة اخلاصة بهذه الوحدة مغلقًة.
 • حتى عند الضغط على  بشكل متكرر أثناء التشغيل العشوائي فلن 
ميكن تخطي احملتويات السابق تشغيلها. تعود فقط لبداية الفصل/املسار 

احلالي.
 • ال ميكن استخدام استئناف التشغيل في حالة إيقاف التشغيل أثناء وضع 

التشغيل العشوائي.

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات
٣١



 

 

تغيير لغة الصوت

عند تسجيل قرص بإشارات صوتية أو لغات مختلفة، ميكن التحويل لإلشارة الصوتية
أو اللغة املتاحة املفضلة لديك.

١ اضغط على  أثناء إعادة التشغيل.
يتم إظهار اإلعدادات الصوتية احلالية.

٢ أثناء إظهار اإلعدادات الصوتية، اضغط على  بشكل متكرر واختر
اإلعداد املرغوب فيه.

اضغط على  لتغيير اإلعداد.

. ٣ انتظر بضع ثواٍن، أو اضغط على 
Q تنويه: • ميكن أيًضا استخدام شريط القائمة لتغيير اإلعداد.  صفحة ٣٤
 • في حالة إظهار رمز لغة ما (AA على سبيل املثال)  صفحة ٤٦

 •   معاني الرموز التي يتم إظهارها أثناء إعادة التشغيل 
هي كما يلي.

- R: صوت القناة اليمنى - L: صوت القناة اليسرى    - ST: ستريو 
٣٢



العمليات املتقدمة
تغيير إظهار الترجمة

ميكن اختيار إظهار الترجمة من عدمه لألقراص التي مت تسجيلها بترجمة. عند تسجيل 
قرص بتراجم متعددة اللغات، ميكن التحويل إلى اللغة املتاحة املفضلة لديك.

١ اضغط على  أثناء إعادة التشغيل.
يتم إظهار اإلعدادات احلالية للترجمة.

٢ أثناء إظهار إعدادات الترجمة، اضغط على  بشكل متكرر واختر 
اإلعداد املرغوب فيه. اضغط على  واختر لغة الترجمة.
 في حالة الضغط على  بشكل متكرر ميكن اختيار نوع 

الترجمة وتشغيلها أو إيقافها.

. ٣ انتظر بضع ثواٍن، أو اضغط على 
تغيير الزاوية

بالنسبة لألقراص املسجلة بكاميرا متعددة الزوايا ميكن التحويل من الزاوية الرئيسية 
لزاوية كاميرا مختلفة من تفضيلك؛ على سبيل املثال من أعلى أو من اليمني أثناء 

إعادة التشغيل.

١ اضغط على  أثناء إعادة التشغيل.
يتم إظهار الزاوية احلالية.

٢ أثناء إظهار الزاوية، اضغط على  بشكل متكرر واختر الزاوية 
املرغوب فيها.

اضغط على  لتغيير اإلعداد.

. ٣ انتظر بضع ثواٍن، أو اضغط على 
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/

إجراء عمليات من شريط القائمة

١ اضغط على  مرتني أثناء إعادة التشغيل.
يتم عرض شريطي احلالة والقائمة التاليني.

٢ اضغط على  حتى يصل املؤشر إلى العنصر الذي ترغب في 
استخدامه.

. ٣ اضغط على 
• اضغط على  مرة واحدة فيختفي شريط القائمة.

• قد ال تعمل بعض الوظائف عند إيقاف التشغيل.
• ال يظهر شريط احلالة عند إعادة التشغيل بنظام السينما سكوب (وضع 

. بالرغم من إمكانية ضبط الوظائف في هذه  الشاشة العريضة) 
احلالة، اضغط على  عند ضرورة إظهار شريط احلالة إلعادة نسبة 
الطول إلى االرتفاع للوضع الطبيعي. اضغط على  للعودة لنسبة 

الطول إلى االرتفاع السابقة.

بيان وظائف شريط القائمة
اختر وضع التكرار.

 صفحة ٢٨، ٢٩
لضبط نقطة بداية زمنية.

 صفحة ٢٦
 فقط.

أثناء إعادة التشغيل، اختر رقم الفصل الذي ترغب في تشغيله بالضغط 
على األزرار العددية.

باستخدام وظيفة مفتاح التحويل function/numerics toggle switch (وظيفة
أرقام) في موضع [١٢٣] ادخل الرقم بالطريقة التالية.

مثال)
←  :٥:   ١٠:  ← ٢٠

في حالة اخلطأ، ادخل الرقم الصحيح مرة أخرى.
. اضغط على 

اختر نوع لغة الصوت.
 صفحة ٣٢

اختر تغيير عرض الترجمة.
 صفحة ٣٣

اختر الزاوية.
 صفحة ٣٣

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات
٣٤



العمليات املتقدمة
إعدادات موقت وضع االستعداد اآللي وموقت وضع السكون

وضع االستعداد اآللي: عند انتهاء أو إيقاف إعادة التشغيل أو عدم القيام بعملية 
حلوالي ٣ دقائق، تتوقف الطاقة آلًيا.

موقت النوم: مبجرد انقضاء الوقت الذي مت ضبطه، تتوقف الطاقة آلًيا. ميكن منع 
االستهالك غير الضروري للطاقة في حالة ما إذا غلبك النعاس أثناء متابعة فيلم.

ال ميكن استخدام موقت االستعداد اآللي وموقت النوم في نفس الوقت.
. اضغط على 

• متى قمت بالضغط على  يتغير عرض نافذة العرض كما يلي. اضغط 
بشكل متكرر حتى يظهر العنصر املرغوب فيه.

بعد انقضاء ١٠ دقيقة تتوقف الطاقة.

بعد انقضاء ١٥٠ دقيقة تتوقف الطاقة.

مت إلغاء موقت النوم.

مت تنشيط وضع االستعداد اآللي.

• في حالة اختيار شيًئا آخر غير "A.STBY ON" (وضع االستعداد اآللي في  
وضع تشغيل)، يتم إلغاء وضع االستعداد اآللي. 

إعداد وضع االستعداد اآللي
يومض "A.STBY" (وضع االستعداد اآللي) ملدة ٢٠ ثانية تقريًبا قبل توقف الطاقة.

تغيير ُموقِّت النوم
اضغط على  بشكل متكرر واختر التوقيت اجلديد.

التحقق من إعداد موقت النوم
مبجرد ضبط موقت النوم، إذا قمت بالضغط على  مرة واحدة فسوف يظهر الوقت على 

نافذة العرض.

إلغاء موقت النوم
قم بإجراء أٍي من العمليات التالية.

. اضغط على 
اضغط على  بشكل متكرر حتى تظهر "SLEEP OFF" (موقت النوم في وضع إيقاف) 

في نافذة العرض.

Q تنويه: • إعدادات موقت النوم ليست قيد احلفظ. إذا مت إيقاف الطاقة، يتم إلغاء 
موقت النوم.

 • في وضع الفيديو اخلارجي، يتوقف الفيديو آلًيا في حالة عدم إدخال إشارة 
أو عدم إجراء عمليات ملدة ٣٠ دقيقة. يتم إجراء هذه الوظيفة بصرف النظر 

عن إعدادات موقت النوم.
 • ال ميكن استخدام االستعداد اآللي في وضع الفيديو اخلارجي.

 • ال يعمل االستعداد اآللي مع األقراص التي تعود إلى القائمة مبجرد اكتمال 
إعادة التشغيل.

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات
٣٥
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ل 
جلودة أفضل للصور (وضع متتابعة)

لالستمتاع بصور أوضح، قم بتشغيل وضع متتابعة.

عند إيقاف التشغيل أو عند عدم حتميل قرص في حامل األقراص، اضغط 
متى قمت بالضغط على  يتغير عرض نافذة العرض كما يلي. اضغط 

حتى تظهر "PROGRESSIVE" (متتابعة).

نظام الفيديو التقليدي. شاشة منفردة 
مركبة من حقلي فيديو مشتملة على 
األرقام الفردية والزوجية خلطوط املسح، 

ويتم إظهارها بالتبادل.

تظهر جميع خطوط املسح في حقل 
فيديو واحد. ينتج هذا صورة أفضل 

من املتشابكة إلى حٍد بعيد.

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات

قفل حامل األقراص
ميكن قفل حامل األقراص بحيث ال يتمكن األطفال من العبث به. ميكن قفل حامل 

األقراص من قفل احلامل عند إدخال قرص به.

مع تشغيل الطاقة ( مضاء باللون األخضر) اضغط مع االستمرار على 
. على الوحدة الرئيسية، ثم اضغط على 

• تظهر "LOCKED" (مقفل) على نافذة العرض بالوحدة الرئيسية, ويتم قف
حامل األقراص.

 "UNLOCKED" إللغاء قفل حامل األقراص، قم باتباع نفس اإلجراء. تظهر •
(غير مقفل) على نافذة العرض بالوحدة الرئيسية, ويصبح حامل األقراص 

مقفوالً. 
٣٦



العمليات املتقدمة
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لكي تصبح خبيًرا في العرض
التوصيل بجهاز فيديو آخر

اإلضافة إلى مشغل DVD املثبت داخلًيا، ميكن لهذه الوحدة 
عرض الصور عن طريق توصيل األنواع التالية من األجهزة مبنفذ 

خرج فيديو.
- مسجل فيديو   - جهاز ألعاب

- كاميرا فيديو وخالفه
عند تطابق جهاز الفيديو الذي تقوم بتوصيله مع تنسيقات 

 Composite Video(فيديو منفصل) و S-Video كٍل من
فيديو مؤلف)، ميكن االستمتاع بصور أعلى في اجلودة عن 

طريق التوصيل بـ S-Video (فيديو منفصل).
شار لتنسيق Composite Video (الفيديو املؤلف) كـ 

Video Out" (مخرج الفيديو). 

c تنبيه:
• إيقاف تشغيل اجلهاز املتصل. قد ينتج نوع من الضرر إذا 

حاولت التوصيل أثناء التشغيل.
• ال حتاول تركيب موصل كبل عنوة ملالئمة منفذ له شكل 

مختلف. قد يضر هذا بالوحدة أو باجلهاز.
• أغلق غطاء الواجهة عند عدم توصيل جهاز خارجي.

Q تنويه: إذا كان للجهاز الذي تقوم بتوصيله موصل ذو 
شكل فريد، قم بالتوصيل باستخدام الكبل 
املرفق مع جهازك، أو باستخدام كبل اختياري.

تنسيق Composite video (فيديو مؤلف)

أبيض

أصفر
مخرج أحمر

L

Audio
(صوت)
R

 Audio Out ملنفذ
(مخرج الصوت)

ملنفذ دخل الصوت

 Video out ملنفذ
(مخرج الفيديو)

ملنفذ دخل الفيديو (أصفر)
كبل فيديو/صوت (متوافر جتاريًا)

Video
(فيديو)
٣٧ "التوصيل بجهاز فيديو آخر " يتبع 



 

٤٨
تنسيق S-Video (فيديو منفصل)

أبيض

قم بالتوصيل مع 
 املتجه ألسفل

مخرج
أحمر

L

Audio
(صوت)
R

 Audio Out ملنفذ
(مخرج الصوت)

ملنفذ دخل 
الصوت

 S-Video ملنفذ مخرج
(الفيديو املنفصل)  S-Video ملنفذ دخل

كبل S-video (فيديو منفصل) (متوافر جتاريًا)(الفيديو املنفصل)

 S-Video
(فيديو منفصل)

RCA كبل صوت
(متوافر جتاريًا)

عرض الصور من جهاز فيديو خارجي

١ انزع غطاء العدسة إذا كان في مكانه.
. ٢ قم بتشغيل مفتاح الطاقة بالوحدة الرئيسية ثم اضغط على 

. ٣ اضغط على 
تظهر "VIDEO" (فيديو) في نافذة العرض وتتحول هذه الوحدة إلى وضع 

الفيديو اخلارجي. 

٤ قم بتشغيل الطاقة جلهاز الفيديو املتصل ثم ابدأ إعادة التشغيل. 
سيضيء املصباح إذا كان مغلًقا.

بعد حلظة، يتم عرض الصورة.

للعودة ملشغل DVD القياسي املثبت داخلًيا
. تظهر "DVD/CD" في نافذة العرض وتتحول هذه الوحدة مرة أخرى إلى اضغط على 

.DVD وضع

الوظائف املتاحة في وضع الفيديو اخلارجي
الوظائف املتاحة في وضع الفيديو اخلارجي هي كما يلي.

• Color Mode (وضع اللون)  صفحة ١٩
• Sound Mode (وضع الصوت)  صفحة ٤١

• Image On/Off (إيقاف/تشغيل الصورة) 
 صفحة ٢٣

• Volume (مستوى الصوت)  صفحة ١٥

• Select button (اختر الزر)  صفحة ٤٨، 
صفحة ٥٠

• Wide/Normal (عريض/طبيعي)  صفحة ٥٥
• DVD level (مستوى DVD)  صفحة ٤٢
• Adjusting high pitched tones (ضبط النغمات 

عالية احلدة)  صفحة ٤١

• Information (معلومات)  صفحة ٥٠
• Sleep (سكون)  صفحة ٣٥

• Break (استراحة)  صفحة ١٩
• Mute (كتم)  صفحة ١٩

• Picture Quality (جودة الصورة)  صفحة 
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العمليات املتقدمة
لكي تصبح خبيًرا في الصوت
االستماع بواسطة سماعات الرأس

c تنبيه:
• عند االستماع بواسطة سماعات الرأس تأكد من أن مستوى صوت ليس عالًيا. قد يتأثر سمعك بطريقة مؤذية عند 

االستماع لألصوات على مستوى عالي لفترات طويلة من الوقت.
• ال تقم بضبط مستوى الصوت عالًيا جًدا من البداية.  قد يصدر فجأة صوتًا عالًيا مما قد يسبب ضررًا لسماعات الرأس أو 
لسمعك. كتدبير وقائي، اخفض مستوى الصوت قبل إيقاف تشغيل هذه الوحدة ثم ارفعه تدريجًيا بعد إعادة تشغيلها.

توصيل سماعات رأس متوافرة جتاريًا.

بجاك  سماعة الرأس
سماعات الرأس

 Q تنويه: مبجرد قيامك بتوصيل سماعات الرأس باجلاك اخلاص بها، لن يصدر صوت من السماعات العادية.ب عند التوصيل مبضخم 
صوت، يتوقف الصوت عن اخلروج منه.
٣٩
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التوصيل بجهاز صوت به دخل رقمي بصري
تستطيع التوصيل مبكبرات AV وأجهزة ذات قدرة على عمل التسجيالت العددية (تسجيالت MD وخالفه) عند إمدادها مبنف

دخل صوت رقمي. عند التوصيل استخدم كبل ضوئي رقمي متوافر جتاريًا.

عند توصيل الكبل انزع الغطاء وقم مبحاذاة الشكل مع السنون باملنفذ ثم قم بتركيب الكبل بإحكام.
ضع الغطاء عند عدم االستعمال ملنع األتربة من الدخول في املنفذ.

MD مسجل

ملنفذ الدخل 
مكبر صوت AVالضوئي الرقمي

كبل ضوئي رقمي 
(متوافر جتاريًا)

ملنفذ مخرج الصوت البصري

Q تنويه: • يتم تغيير اإلشارة اخلارجة من منفذ خرج الصوت الضوئي مع وضع "DIGITAL AUDIO OUTPUT" (خرج الصوت 
الرقمي) في قائمة اإلعدادات. ملعلومات تفصيلية عن اإلشارات اخملرجة  صفحة ٤٦

 • ضبط "D. RANGE COMPRESSION" (ضغط املدى D) بقائمة اإلعدادات يكون غير صالح عند التوصيل مبكبر صوت
به ديكودر Dolby Digital مثبت داخلًيا.  صفحة ٤٥

التوصيل مبضخم صوت
ميكن االستمتاع بصوت قوى عميق من خالل التوصيل مبضخم صوت اختياري.

لتعليمات التوصيل واالستخدام، ارجع إلى "دليل املستخدم" املرفق مبضخم الصوت. 

مضخم صوت قوي
(اختياري)

RCA كبل
(يأتي مع مضخم الصوت) إلى منفذ خرج مضخم الصوت
٤٠



العمليات املتقدمة
اختيار وضع الصوت
ميكن احلصول على صوت واسع املدى طبيعي بشكل أكبر من سماعات هذه الوحدة 

.JVC عن طريق تنشيط وظيفة النظام األصلي للصوت

. اضغط على 

متى قمت بالضغط على  يتغير عرض نافذة العرض كما يلي. اضغط على 
 بشكل متكرر حتى يظهر العنصر املرغوب فيه.

ينتج صوت أوسع نطاًقا وطبيعي بشكل أكبر.

تصبح األصوات أكثر صفاًء لألذن.

إلغاء نظام الصوت األصلي JVC (اإلعداد االفتراضي)

JVC حول نظام الصوت األصلي
إن موجات ألفا هي موجات يصدرها مخ الشخص عندما يكون في حالة استرخاء. نظام 

الصوت األصلي JVC هو متوج تردد موجات ألفا وفقاً للتنوع الضروري بني اإلشارات اليسرى 
واليمنى في الدائرة الصوتية (األصوات غير املباشرة بني اليمني-اليسار). يسمى هذا تغيير 

طبقة الصوت LFO. الهدف من ذلك هو تصحيح اإلشارة الصوتية لتمر بسهولة ضمن هذا 
النطاق املتوسط، إلنتاج صوت طبيعي يساعدك على االسترخاء عند سماعه. 

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات

ضبط النغمات عالية احلدة
لضبط مستوى الصوت للنغمات عالية احلدة.

متوافر عند إدخال الصوت من جهاز فيديو خارجي.

تنخفض

تعلو
٤١



 

ضبط مستوى الصوت عند إعادة التشغيل 

قد يكون صوت video DVD مسجالً على مستوى (مستوى صوت) أقل من أنواع 
األقراص األخرى.يقوم إعداد الوحدة االفتراضي بالتعرف على DVDs وتشغيلها على 

مستوى صوت أعلى. قم بإجراء اإلعدادات التالية إذا أزعجك هذا االختالف.

اضغط على  أثناء إعادة التشغيل.

متى قمت بالضغط على  يتغير عرض نافذة العرض كما يلي. بينما 
تستمع للصوت الذي يتم تشغيله، اضغط بشكل متكرر حتى يتم إظهار 

اإلعداد الذي ترغب فيه.

قياسي

األوسط

عالي (اإلعداد االفتراضي)

. حتى عند تغيير هذا Q تنويه: • يكون هذا اإلعداد مؤثرًا فقط عند تشغيل 
اإلعداد، فإن مستوى إخراج الصوت من منفذ مخرج الصوت الضوئي ال يتغير.

 • ميكن إجراء هذه العملية أيًضا عند إيقاف التشغيل أو اإليقاف املؤقت.

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات

ضبط مستوى دخل الصوت جلهاز الصوت اخلارجي

ميكن ضبط مستوى دخل الصوت للجهاز املتصل مبنفذ Audio (الصوت).

١ اضغط على  وقم بالتحويل لوضع الفيديو اخلارجي.
يتم عرض شريطي احلالة والقائمة التاليني.

٢ اضغط بشكل متكرر على  ملدة ثانيتني تقريًبا.
متى قمت بالضغط على  بشكل متكرر، يتغير عرض نافذة العرض 

يلي. كما 

لالستخدام العادي (اإلعداد االفتراضي)

استخدم هذا اإلعداد عند انخفاض 
مستوى الدخل من جهاز خارجي 

بشكل كبير وصعوبة سماع الصوت.

اضبط على موضع [Function] [وظيفة] 
قبل القيام بالعمليات
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ط
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اإلعدادات وال
اإلعدادات 
والضبط
وظائف وتشغيل قائمة اإلعدادات
ميكن ضبط إعدادات هذه الوحدة لكي تالئم احمليط الذي تستخدم فيه.

استخدام قائمة اإلعدادات
ميكنك اختيار لغتك من قائمة "ON SCREEN LANGUAGE" (اللغة املستخدمة 

على الشاشة).

١ عند إيقاف التشغيل أو عند عدم حتميل قرص في حامل األقراص، اضغط 
.

يتم إظهار قائمة اإلعدادات التالية.

٢ عندما تضغط على  يتحرك املؤشر إلى األيقونات أعلى اليمني 
حيث تستطيع اختيار مجموعة القائمة منها.

قائمة إعدادات PICTURE (الصورة)

 OTHERS قائمة إعدادات
(عناصر أخرى)

قائمة إعدادات LANGUAGE (اللغة)قائمة إعدادات AUDIO (الصوت)

٣ اضغط على  واختر العنصر املطلوب إعداده.
٤ عندما تضغط على  يتم إظهار محتويات الضبط في قائمة منسدلة.
٤٣ "استخدام قائمة اإلعدادات" يتبع  



للعودة خطوة واحدة إلى الوضع السابق عندما تكون في وضع قائمة اإلعدادات،
. اضغط على 

. ٥ اضغط على  واختر العنصر ثم اضغط على 
بيان قائمة اإلعدادات

البنط السميك هو االفتراضي.
قائمة إعدادات LANGUAGE (اللغة)

محتويات الضبطعنصر الضبط
MENU LANGUAGE (لغة القائمة)

.video DVD اختر اللغة لقائمة
لرمز "AA" ورموز اللغات األخرى، انظر "بيان رمز اللغة".  صفحة ٤٦

تصبح هذه اإلعدادات متاحة عندما تكون هذه اإلعدادات قد سجلت على 
القرص نفسه. عندما ال تسجل اإلعدادات على القرص، تصبح محتويات 
الضبط غير متاحة. إذا لم تسجل اللغة اخملتارة على القرص فإنه يتم 

استخدام اللغة االفتراضية لهذا القرص.

AUDIO LANGUAGE (لغة الصوت)

.video DVD اختر اللغة ملسار صوت
SUBTITLE (الترجمة)

.video DVD اختر اللغة لترجمة
ON SCREEN LANGUAGE (لغة الشاشة)

اختر اللغة التي سوف تظهر بها قوائم 
(اإلعدادات، جودة الصورة، املعلومات).

ENGLISH (اإلجنليزية)
FRENCH (الفرنسية)

GERMAN (األملانية)

SPANISH (إسباني)

قائمة إعدادات PICTURE (الصورة)
محتويات الضبطعنصر الضبط

آلي: يتم حتديد مصدر الصورة (فيديو/فيلم) آلًيا.PICTURE SOURCE (مصدر الصورة)
فيلم: مناسب لصور الفيلم أو الفيديو التي مت تسجيلها بطريقة املسح 

التدريجي.
Video (فيديو): مناسب لصور الفيديو.

SCREEN SAVER (شاشة التوقف)

اختر إما اخلفوت التدريجي أو عدم اخلفوت 
للشاشة املعروضة بعد إظهار صورة ساكنة 

ملدة ٥ دقائق مع عدم أداء أية عملية.

تشغيل: خفوت تدريجي.
إيقاف: ال تخفت.

FILE TYPE (نوع امللف)

اختر أي األنساق يتم تشغيله عند إدخال 
 MP3/WMA قرص يحوي كل من ملفات

.JPEGو

MP3/WMA. ل فقط ملفات الصوت: يَُشغِّ
.JPEG ل فقط ملفات صورة ساكنة: يَُشغِّ

مبجرد تغييرك لهذا اإلعداد افتح حامل القرص ثم أقفله، أو قم بإيقاف 
تشغيل اجلهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى. حينئذ يكون التغيير نافًذا.
٤٤
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اإلعدادات وال
قائمة إعدادات AUDIO (الصوت)
محتويات الضبطعنصر الضبط

خرج الصوت الرقمي
اختر نوع إشارة اخلرج طبًقا للمعدة املوصلة 

مبنفذ اإلخراج البصري الصوتي.
ألجل املعلومات املفصلة لإلشارة 

 صفحة ٤٦

 PCM فقط: عندما يكون موصالً مبُعدة متوافقة مع PCM استخدام
خطي فقط.

DOLBY DIGITAL أو PCM: استخدمه عندما يكون موصالً بديكودر 

Dolby Digital أو عندما يكون موصالً بجهاز به هذه 

الوظيفة.
 Dolby ديكودر/DTS استخدمه عندما يكون موصالً بـ :PCM/تدفق
Digital أو عندما يكون موصالً بجهاز به هذه الوظائف.

DOWN MIX مبدل اإلشارة
يبدل اإلشارة من منفذ اإلخراج الصوتي 

 PCM"البصري، بني "خرج الصوت الرقمي" و
فقط".

ويتم أيًضا تغيير إشارة الصوت من السماعة 
املثبتة داخلًيا في اجلهاز وجاك سماعة الرأس.

محيط دولبي (Dolby surround): استخدمه عند التوصيل بجهاز 
يحتوي على ديكودر دولبي (Dolby Pro-Logic decoder) مثبت 

داخلًيا.
االستريو: استخدمه عند التوصيل بجهاز قياسي.

.(D ضغط املدى) D. RANGE COMPRESSION

يصحح التباين في الطريقة التي نسمع 
بها األصوات العالية والهادئة عند االستماع 

للتسجيل بحجم صوت منخفض.
متاح فقط ألفالم DVD التي مت تسجيلها 

.Dolby Digital بنظام

آلي: يتم تنفيذ ضغط مدى D آلًيا.
تشغيل: ضغط مدى D يكون دائًما في وضع التشغيل.

قائمة إعدادات OTHERS (عناصر أخرى)
محتويات الضبطعنصر الضبط

RESUME (االستئناف)

يختار أن يستخدم أو ال يستخدم خاصية 
استئناف التشغيل عندما يبدأ استرجاع 
التسجيل مرة أخرى بعد توقف استرجاع 

التسجيل.

تشغيل: لتنشيط استئناف التشغيل
إيقاف: تبدأ إعادة التشغيل من البداية.

الدليل املعروض على الشاشة
يختار إظهار الدليل املعروض على الشاشة أو 

عدم إظهاره.

تشغيل: معروض.
إيقاف: غير معروض.

قفل اإلشراف األبوي
لضبط قفل اإلشراف األبوي الذي يقطع 

 video DVD املشاهد املتطرفة من
ويستبدلها مبشاهد أُخرى.

 GB رمز البلد: في الظروف الطبيعية، اختر
 صفحة ٤٧

إعداد املستوى: كلما صغرت القيمة العددية كلما زاد التقييد. عند اختيار 
"ال يوجد"، ال يتم تنفيذ التقييد. 

كلمة املرور *: تأكد أنك قمت بضبط كلمة املرور. يتم ضبط كلمة املرور 
ذات األربع أرقام باستخدام األزرار العددية في جهاز التحكم (1-9، 
0). يتم طلب كلمة املرور التي مت إعدادها هنا عند إعادة التشغيل 

أو عند إجراء تغييرات في اإلعدادات في املرة القادمة. في حالة 
نسيان كلمة املرور لسبب ما، أدخل 8888.
خروج: للخروج من إعدادات قفل اإلشراف األبوي.

* يتم إغالق قائمة اإلعدادات آلًيا، إذا أدخلت كلمة مرور غير صحيحة ثالث مرات.
٤٥



بيان رمز اللغة
Language (اللغة)رمز

AAاألفارية
ABاألبخازية
AFاإلفريقية

AMاألمهارية
ARالعربية
ASاألساميزية
AYاألميارا
AZاألذربيجانية
BAالبشكيرية
BEالبيالروسية
BGالبلغارية
BHالبيهارية
BIالبسالمية

BN
البنغالية
البنغالية

BOالتبتية
BRالبريطانية
CAالكتاالنية
COالكورسيكية
CSالتشيكية
CYالويلزية
DAالدمنركية
DZالبوتانية
ELاليونانية
EOاالسبرانتو
ETاإلستونية
EUالباسكية
FAالفارسية
FIالفنلندية
FJالفيجية

FOالفراويزية
FYالفريزيانية
GAاأليرلندية

Language (اللغة)رمز

GDاالسكتلندية الغيلية
GLالغاليزية
GNاجلوارينية
GUالغوجاراتية
HAالهوسا
HIالهندية

HRالكرواتية
HUاجملرية
HYاألرمينية
IAاللغة العاملية
IEاللغة العاملية
IKاإلينوبياكية
INاإلندونيسية
ISاأليسلندية

IWالعبرية
JIاليديشية

JWاجلاوية
KAاجلورجية
KKالكازاخستانية
KLاجلرينالندية

KMالكمبودية
KNالكناريزية
KOالكورية
KSالكشميرية
KUالكردية
KYالقرغيزية
LAالالتينية
LNاللينجالية
LOالالوية
LTاللتوانية
LVالالتفية

MGاملدغشقرية
MIاملاورية

Language (اللغة)رمز

MKاملقدونية
MLمااليالم
MNاملنغولية
MOاملالديفية
MRاملراثية
MSاملاليزية
MTاملالطية
MYالبورمية
NAناورو
NEالنيبالية
NLالهولندية
NOالنرويجية
OCاألوكيتانية

OM(أفان) أورومو
ORأورييا
PAالبنجابية
PLالبولندية
PSالباشتو
PTالبرتغالية

QUالكيتشوا
RMالريشية
RNالكيروندية
ROالرومانية
RUالروسية

RWالرواندية
SAالسنسكرتية
SDالسندية
SGالساجنو
SHالصربية الكرواتية
SIالسنغالية

SKالسلوفاكية
SLالسلوفينية

SMالساموائية

Language (اللغة)رمز

SNالشونا
SOالصومالية
SQاأللبانية
SRالصربية
SSالسيسواتية
STالسيسوتية
SUالصندانيزية
SVالسويدية
SWالسواحيلية
TAالتاميلية
TEالتيلوجية
TGالطاجيكية
THالتايالندية
TIالتيجرينية

TKالتركمانية
TLالتجالوجية
TNالسيتسوانية
TOالتوجنانية
TRالتركية
TSالتسوجنية
TTالتتارية

TWالتاوية
UKاألوكرانية
URاألوردية
UZاألوزبكية
VIالفيتنامية

VO(لغة عاملية) الفوالبوكية
WOالولوف
XHالكوسا
YOاليوربية
ZUالزولو

إعدادات "خرج الصوت الرقمي" وإشارات اخلرج

قرص إعادة التشغيل
إعدادات "خرج الصوت الرقمي"

PCM/تدفقDolby Digital/PCMفقط PCM

٤٨ كيلوهرتز، ٢٤/٢٠/١٦ بت
PCM DVD video خطي

PCM DVD video خطي ٩٦ كيلوهرتز
PCM ستربو خطي ٤٨ كيلوهرتز ١٦بت

DTS DVD videoDTS خطي ٤٨ كيلوهرتز ١٦بتتدفق بت PCM

DVD Dolby digital فيديوDolby digital ستريو خطي ٤٨ تدفق بت PCM

كيلوهرتز ١٦بت
Audio CD  Video CD  SVCDخطي، ٤٨ كيلوهرتز ١٦بت PCM/ ستريو خطي ٤٤٫١ كيلوهرتز ١٦بت PCM

DTS Audio CDDTS خطي، ٤٤٫١ كيلوهرتز ١٦بتتدفق بت PCM

MP3/WMA خطي ١٦بت ٤٨/٤٤٫١/٣٢ كيلوهرتزقرص PCM
٤٦



ط
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اإلعدادات وال
بيان رمز البلد (املنطقة)
ADأندورا
AEاإلمارات العربية املتحدة
AFأفغانستان
AGأنتيجا وباربودا
AIأجنويال

ALألبانيا
AMأرمينيا
ANجزر األنتيل الهولندية
AOأجنوال
AQالقارة القطبية اجلنوبية
ARاألرجنتني
ASجزر ساموا األمريكية
ATالنمسا
AUأستراليا
AWآروبا
AZأذربيجان
BAالبوسنة والهرسك
BBبربادوس
BDبنجالديش
BEبلجيكا
BFبوركينا فاسو
BGبلغاريا
BHالبحرين
BIبوروندي
BJجمهورية بنني الشعبية

BMبرمودا
BNبروناي دار السالم
BOبوليفيا
BRالبرازيل
BSالبهاما
BTبوتان
BVجزيرة بوفيه

BWبتسوانا
BYبيالروسيا
BZبيليز
CAكندا
CC(الكيلنج) جزر الكوكوس
CFجمهورية أفريقيا الوسطى
CGالكونغو
CHسويسرا
CIساحل العاج

CKجزر الكوك
CLشيلي

CMالكاميرون
CNالصني
COكولومبيا
CRكوستاريكا
CUكوبا
CVالرأس األخضر
CXجزيرة الكريسماس
CYقبرص
CZجمهورية التشيك
DEأملانيا
DJجيبوتي

DKالدمنارك
DMالدومينيكا
DOجمهورية الدومينيكان
DZاجلزائر
ECاإلكوادور
EEإستونيا
EGمصر

EHالصحراء الغربية
ERإريتريا
ESإسبانيا
ETأثيوبيا
FIفنلندا
FJفيجي

FK(مالفيناس) جزر الفوكالند
FM(الواليات الفيدرالية امليكرونيزية)
FOجزر الفارو
FRفرنسا
FXمتروبوليتان، فرنسا
GAاجلابون
GBاململكة املتحدة
GDجزيرة جرينادا
GEجورجيا
GFغينيا الفرنسية
GHغانا
GIجبل طارق

GLجزيرة جرينالند
GMجامبيا
GNغينيا
GPغوادلوب
GQغينيا االستوائية
GRاليونان
GS

جورجيا اجلنوبية وجزر 
الساندويتش اجلنوبية

GTجواتيماال
GUجوام
GWغينيا بيساو
GYجايانا
HKهوجن كوجن
HMجزيرة هيرد وجزر ماكدونالد
HNهندوراس
HRكرواتيا
HTهاييتي
HUاجملر
IDإندونيسيا
IEأيرلندا
ILإسرائيل
INالهند
IO

األراضي البريطانية في 
احمليط الهندي

IQالعراق
IRاجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
ISأيسالند
ITإيطاليا

JMجاميكا
JOاألردن
JPاليابان

KEكينيا
KGقيرغيزستان
KHكمبوديا
KIكيريباتي

KMجزر القمر
KNسانت كيتس ونيفيس
KP

اجلمهورية الشعبية 
الدميقراطية الكورية

KRجمهورية كوريا
KWالكويت
KYجزر الكامين
KZكزاخستان

LA
جمهورية الوي الشعبية 

الدميوقراطية
SBجزر سليمان
LBلبنان
LCسان لويس
LIليختنشتاين

LKسريالنكا
LRليبيريا
LSليسوتو
LTليتوانيا
LUلوكسمبورج
LVالتفيا
LYاجلماهيرية العربية الليبية

MAاملغرب
MCموناكو
MDجمهورية مولدوفيا
MGمدغشقر
MHجزر املارشال
MLمالي

MMميامنار
MNمنغوليا
MOماكاو
MPجزر ماريانا الشمالية
MQمارتينيك
MRموريتانيا
MSمونتسيرات
MTمالطة
MUموريشيوس
MVجزر املالديف
MWمالوي
MXاملكسيك
MYماليزيا
MZموزمبيق
NAناميبيا
NCكاليدونيا اجلديدة
NEالنيجر
NFجزيرة نورفوك
NGنيجيريا
NIنيكارجوا

NLهولندا
NOالنرويج
NPنيبال
NRناورو
NUنيواي
NZنيوزيلندا

OMسلطنة عمان
PAبنما
PEبيرو
PFبولينيجا الفرنسية
PGغينيا اجلديدة بابوا
PHالفلبني
PKباكستان
PLبولندا

PMسانت بيير و ميكولون
PNجزيرة بيتكيرن
PRبورتوريكو
PTالبرتغال

PWباالو
PYباراجواي
QAقطر

ROرومانيا
RUاالحتاد الروسي

RWرواندا
SAاململكة العربية السعودية
SCسيشل
SDالسودان
SEالسويد
SGسنغافورة
SHسانت هيلينا
SIسلوفينيا
SJسفالبارد ويان ماين

SKسلوفاكيا
SLسيراليون

SMسان مارينو
SNالسنغال
SOالصومال
SRسورينام
STساوتومي وبرنسيبا
SVالسلفادور
SYاجلمهورية العربية السورية
SZسوازيالند
TCجزر الترك وكيكوس
TDتشاد
TFاألراضي الفرنسية اجلنوبية
TGتوجو
THتايالند
TJطاجيكستان

TKتوكيالو
TMالتركمنستان
TNتونس
TOتوجنا
TPتيمور الشرقية
TRتركيا
TTترينيداد وتوباجو
TVتوفالو

TWتايوان
TZجمهورية تنزانيا املتحدة
UAأوكرانيا
UGأوغندا
UM

اجلزر الصغيرة البعيدة عن 
الواليات املتحدة

USالواليات املتحدة
UYأورجواي
UZأوزبكستان
VA

والية مدينة الفاتيكان
(هولي سي)

VCسانت فينسنت واجلرينادينز
VEفنزويال
VG(البريطانية) جزر فيرجني
VI(األمريكية) جزر فيرجني

VNفيتنام
VUفانواتو
WFجزر واليس وفوتونا
WSساموا
YEاليمن
YTمايوت
YUيوغوسالفيا
ZAجنوب أفريقيا
ZMزامبيا
ZRزائير

ZWزميبابوي
٤٧ REري يونيون
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وظائف وعمليات قائمة جودة الصورة
ميكنك القيام بضبط السطوع والتباين والقيم األُخرى للصورة املعروضة.

استخدام قائمة جودة الصورة

١ اضغط على  أثناء العرض.
يتم إظهار القائمة التالية.

. اضغط على  ٢ يتغير عنصر القائمة كما يلي كلما مت الضغط على 
بشكل متكرر حتى يتم إظهار العنصر الذي تريد تغييره. 

Brightness (السطوع) ←Contrast (التباين) ←Color Saturation (تشبع اللو

←Tint (الظل) ←Sharpness (الوضوح) ←Keystone (تشوه شبه منحرف) 
Exit Picture Quality menu (اخلروج من قائمة جودة الصورة)

٣ اضغط على   للقيام بالضبط الذي تريده.
٤ عند ترك الصورة في وضع غير متغير لبعض الوقت، يتم إغالق الضبط 

وتختفي قائمة جودة الصورة.
• بعد إجراء الضبط، اضغط على  يتم إغالق الضبط وتختفي قائمة 

جودة الصورة.

عند التعامل مع قائمة اإلعدادات، ولكي تعود إلى اإلعداد السابق، 
. اضغط على 
٤٨
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اإلعدادات وال
بيان قائمة جودة الصورة

محتويات الضبطعنصر الضبط
لضبط سطوع الصورة.السطوع

لضبط التباين بني الضوء والظل في الصور.التباين

لضبط تشبع األلوان بالصور.تشبع اللون

يتم إظهاره فقط عند إدخال إشارة NTSC.الظل
لضبط ظل الصورة.

لضبط وضوح الصورة.الوضوح

إذا لم توضع الشاشة رأسًيا، فإن الصورة املعروضة تتشوه في شكل شبه منحرف. تشوه شبه املنحرف
ميكنك تصحيح تشوه شبه املنحرف بالطريقة اآلتية.
٤٩



 

 

وظائف وتشغيل قائمة املعلومات
ميكنك إعداد "املعلومات" ملراجعة حالة هذه الوحدة، "إشارة الفيديو"، "وضع االرتفاعات العالية" و"إعادة ضبط ساعات املصباح".

استخدام قائمة املعلومات

١ اضغط على  أثناء العرض.
يتم إظهار املعلومات التالية.

. اضغط على  ٢ يتغير عنصر القائمة كما يلي كلما مت الضغط على 
بشكل متكرر حتى يتم إظهار العنصر الذي تريد تأكيده أو تغييره.

 High Altitude← (إشارة الفيديو) Video Signal← (معلومات) Information

Mode (وضع االرتفاعات العالية) ←Lamp-Hours Reset (إعادة ضبط ساعات 

املصباح) ←Exit Information menu (اخلروج من قائمة املعلومات)

٣ اضغط على   للقيام بالضبط الذي تريده.
٤ عند ترك الصورة في وضع غير متغير لبعض الوقت، يتم إغالق الضبط 

وتختفي قائمة املعلومات.
، يتم إغالق الضبط وتختفي  • بعد القيام بالضبط، اضغط على 

قائمة املعلومات.

عند التعامل مع قائمة اإلعدادات، ولكي تعود إلى اإلعداد السابق، 
. اضغط على 
٥٠
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اإلعدادات وال
بيان قائمة املعلومات

محتويات الضبطعنصر الضبط
معلومات

إلظهار الوضع احلالي.
ساعات املصباح: زمن االستخدام املتراكم للمصباح. يتم إظهار 0H للمدة من صفر 

إلى ١٠ ساعات. ويظهر في وحدات من ساعة واحدة لكل ١٠ ساعات 
فما فوق. يتغير العرض إلى نص أصفر اللون عندما يحني وقت تغيير 

املصباح.
املصدر: يُبني هل يتم عرض صور DVD قياسية أم صور من جهاز فيديو 

خارجي.
Video Signal (إشارة الفيديو): إلظهار تنسيق إشارة الفيديو التي يتم إدخالها.

ل مبنفذ دخل الفيديو أو منفذ دخل الفيديو إشارة الفيديو إلعداد تنسيق إشارة جهاز الفيديو املَُوصَّ
املنفصل. عند الشراء، يكون ذلك مضبوًطا على الوضع "Auto" (آلي) ولذا يتم التعرف 

على إشارة الفيديو آلًيا. إذا ظهر تداخل في الصور املعروضة أو عدم ظهور صور باملرة عند 
اختيار "Auto" (آلي)، قم باختيار اإلشارة املناسبة يدويًا.

عند استخدام هذه الوحدة في مناطق ذات ارتفاع عاٍل فوق ١٥٠٠ متر، اختر "ON" (تشغيل). وضع االرتفاع العالية

إذا مت استبدال املصباح، تأكد أنك بدأت بهذا الضبط. يتم إزالة الوقت املتراكم إعادة ضبط ساعة املصباح
لتشغيل املصباح.
٥١



ب

امللحق

استكشاف األخطاء وإصالحها

قراءة املبينات
ميكنك فحص حالة هذه الوحدة باستخدام املبينات علي اللوحة العليا. 
قم مبراجعة كل حالة في اجلدول التالي واتبع اخلطوات لعالج املشكلة.

* في حالة إيقاف كل املبينات عن العمل، حتقق من توصيل كبل 
الطاقة بصورة صحيحة وهل مفتاح الطاقة الرئيسي على وضع 

تشغيل أم ال.

عند وميض  باللون األخضر / أو باللون البرتقالي بالتناوب
 : وميض باللون األخضر/البرتقالي بالتناوخطأ

 : مضاء   : يومض   : إيقاف

أحمر

أحمر
خطأ داخلي

تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي وإيقافه. 
إذا كانت حالة املبني ال تتغير مبجرد 
الضغط على  وتشغيل الطاقة

أحمر
مشكالت متعلقة باملروحة/املستشعر

أحمر

خطأ حرارة مرتفعة (سخونة متزايدة)
ينطفئ املصباح تلقائيا ويتوقف العرض. بعد 

مرور حوالي ٤٠ ثانية في هذه احلالة ثم الدخول 
في وضع االستعداد، حتقق من العنصرين املدونني 

في الناحية اليمنى.
إذا مت إيقاف الطاقة، قم بتشغيل مفتاح الطاقة 

الرئيسي مرة أخرى.

خطأ املصباح/فشل املصباح في اإلضاءة/انقطاع التيار عن املصباح/غطاء املصباح مفتوحأحمر
حتقق هل املصباح مكسور.  صفحة ٥٨

املصباح غير مكسور
في حالة عدم إصالح 

احلالة مبجرد إعادة 
تركيب املصباح

اتصل باملوزع.  صفحة ٦٥املصباح مكسور

أعد تركيب املصباح ثم قم بتشغيل مفتاح الطاقة 
. الرئيسي املوجود علي الوحدة الرئيسية واضغط على 

• قم بتحريك هذه الوحدة 
بعيًدا عن احلائط ملسافة ٢٠ 

سم علي األقل.
• نظف مرشح الهواء. 

  صفحة ٥٦

إذا كانت حالة املبني 
ال تتغير مبجرد الضغط 

على  وتشغيل 
الطاقة

افصل كبل الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي 
واتصل باملوزع.

 صفحة ٦٥
٥٢



امللحق
 : مضاء   : يومض   : إيقافحتذيرعند وميض مبينات  أو  باللون البرتقالي

برتقالي

أخضر

حتقق من العنصرين املدونني في جاري التبريد السريع
الناحية اليمنى.

• قم بتحريك هذه الوحدة بعيًدا عن 
احلائط ملسافة ٢٠ سم علي األقل.

• نظف مرشح الهواء.
  صفحة ٥٦

في حالة عدم وجود أي حتسن عند 
الضغط  علي وتشغيل الطاقة، 
توقف عن استكمال االستخدام وقم 
بفصل كبل الطاقة من مأخذ التيار. 

اتصل باملوزع. 
 صفحة ٦٥

ميكنك استكمال العرض في 
هذه احلالة. يتوقف العرض 
تلقائًيا في حالة تسجيل 

درجات حرارة مرتفعة متتالية.

برتقالي

أخضر

إخطار باستبدال املصباح
حان وقت استبدال املصباح. استبدل املصباح بآخر جديد في أقرب وقت ممكن.

في حالة استمرارك في االستخدام في هذه احلالة، فإنه من احملتمل انفجار املصباح.  صفحة ٥٨

 : مضاء   : يومض   : إيقافطبيعيعندما تكون مبينات  أو  في وضع إيقاف

برتقاليبرتقالي
تبني أن هذه الوحدة جاهزة لالستخدام.وضع االستعداد

أخضرأخضرأخضر
اإلحماء

 (تقريًبا ٢٠ ثانية) 
عند الضغط في وضع اإلحماء علي  أو  لن يكون لها أي تأثير.

ال تقم بإيقاف الطاقة أو فصل الوحدة أثناء عملية اإلحماء،فقد يؤدي هذا إلى 
تقليل العمر االفتراضي للمصباح.

أخضرأخضرأخضر
جاري العرض

برتقالي أخضر
التبريد

 (تقريًبا ٩ ثواني) 

سيتم تعليق جميع أزرار جهاز التحكم عن بعد وأزرار الوحدة الرئيسية أثناء إجراء 
عملية التبريد.

سيتم الدخول لوضع االستعداد فور االنتهاء من عملية التبريد.
ال تقم بإيقاف الطاقة أو فصل الوحدة أثناء عملية التبريد، فقد يؤدي هذا إلى 

تقليل العمر االفتراضي للمصباح.

أخضرأخضرأخضر
(Break) اضغط علي  للعودة إلى إعادة التشغيل العادي.استراحة
٥٣



عندما ال توفر املبينات أية مساعدة
في حالة عدم عمل هذه الوحدة بصورة طبيعية، قم مبراجعة املالحظات التالية قبل طلب اإلصالحات. ومع ذلك، في حالة

فشل الوحدة في التحسن، قم باالتصال باملوزع لالستشارة.

صفحة املَرجعفحص هنا.في هذه األوقات
 صفحة ١٣• هل مفتاح الطاقة الرئيسي في الوضع [On] (تشغيل)؟عندما ال تعمل الطاقة

 صفحة ١٣• قم بفصل كبل الطاقة وأعد توصيله مرة أخرى.
 صفحة ٥٣• هل جاري تبريد آلة العرض؟

• إذا كان املبني يضيء ويطفئ عند ملس كبل الطاقة، قم بإيقاف مفتاح 
الطاقة الرئيسي ثم افصل الكبل وأعد توصيله. في حالة فشل الوحدة 
في التحسن، فإنه من املمكن أن يكون كبل الطاقة قد تلف. توقف عن 
استخدام آلة العرض، افصل كبل الطاقة عن مخرج التيار الكهربائي، 

واتصل باملوزع.

  صفحة ٦٥

 صفحة ٢٣• هل مبني Image Off (إيقاف الصورة) مضاء باللون البرتقالي؟ال تظهر أية صور
• ال ميكنك تشغيل أفالم videos DVD إذا كان رمز منطقة القرص ال 

يناظر رمز املنطقة املوجود على جانب هذه الوحدة.
 صفحة ٧

.DVD صفحة ٣٨• اضغط علي  للتحويل إلي 

 صفحة ٥٢• هل املصباح مستهلك؟
الصور مشوشة أو 
منحرفة عن البؤرة

 صفحة ١٥• هل مت ضبط البؤرة؟
 صفحة ١٣• هل غطاء العدسة في مكانه؟

 صفحة ٦٠• هل تبعد آلة العرض املسافة الصحيحة؟
 صفحة ٥• هل من املمكن أن يكون هناك تكاثف؟

 صفحة ١٩• هل وضع األلوان مناسب لبيئة االستخدام؟تظهر الصور معتمة
 صفحة ٥٧• هل حان وقت استبدال املصباح؟

 صفحة ٤٤• هل جاري تشغيل شاشة التوقف؟
جهاز التحكم عن بُعد 

ال يعمل
 صفحة ٢١• هل مفتاح حتويل وظيفة/رقمي في وضع [١ ٢ ٣] (دخل رقمي)؟

-• حسب القرص، يحظر إجراء عمليات معينة.
 صفحة ١١• هل البطاريات فارغة، وهل مت تركيبها بطريقة صحيحة؟

يتعذر سماع صوت أو 
الصوت خافًتا.

 صفحة ١٥• هل مت ضبط مستوى الصوت إلى أقل وضع؟

. -• هل وضع كتم الصوت نشط؟ اضغط علي 

 "DVD LEVEL 1" علي الوضع DVD هل مت ضبط إعداد مستوي •
(مستوي ١ DVD)؟

 صفحة ٤٢

 صفحة ١٥هل مستوي الصوت عاًل جًدا؟الصوت يتشوه
ال ميكن تغيير الصوت/

لغة الترجمة
-في حالة عدم تسجيل لغات متعددة علي القرص، فال ميكن تغييرها.

-• في حالة عدم وجود ترجمة علي القرص، فال ميكن عرضها.الترجمة ال تظهر
 صفحة ٣٣• هل مت ضبط لغة الترجمة علي الوضع "OFF" (إيقاف)؟

• عند استخدام نظام تكرار أ-ب، فإن الترجمة قد يتعذر عرضها قبل 
النقطة أ وبعد النقطة ب.

-

٥٤



امللحق
استخدام أوضاع الفيديو اخلارجية
صفحة املَرجعفحص هنا.في هذه األوقات

• هل الطاقة اخلاصة باجلهاز املتصل على وضع تشغيل؟ال تظهر أية صور
 قم بتشغيل الطاقة للجهاز املتصل، أو ابدأ إعادة التشغيل 

حسب طريقة إعادة التشغيل للجهاز املتصل.
 صفحة ٣٨

• عند توصيل إشارات إلي كل من منفذ دخل S-Video ومنفذ 
دخل Video، فإن إشارة S-Video فقط تكون متاحة. إذا كنت 

ترغب في مشاهدة الصورة من اجلهاز املتصل مبنفذ دخل 
.S-Video قم بفصل الكبل من منفذ دخل ،Video

-

 "Signal not supported" تظهر
(إشارة غير مدعومة)

 Video" في حالة عدم القدرة علي العرض حتى عند ضبط
Signal" (إشارة فيديو) علي الوضع "Auto" (تلقائي) في 

"Information Menu" (قائمة املعلومات)، فقم بوضع تنسيق 
اإلشارة املناسب للجهاز. 

 صفحة ٥١

 "No signal" تظهر عبارة
(ال إشارة) 

 صفحتا ٣٧ و٣٨• هل مت توصيل الكبالت بطريقة صحيحة؟

• هل الطاقة اخلاصة باجلهاز املتصل على وضع تشغيل ؟ 
 قم بتشغيل الطاقة للجهاز املتصل، أو ابدأ إعادة التشغيل 

حسب طريقة إعادة التشغيل للجهاز املتصل.
 صفحة ٣٨

.DVD صفحة ٣٨• اضغط علي  للتحويل إلي 

في حالة استخدام كبل إطالة، فإن التداخل الكهربي قد يؤثر اإلشارة مشوهة
-على اإلشارات. قم بتوصيل جهاز التكبير وحتقق.

الصورة مبتورة بقدر كبير 
(أو صغير)

تقوم الوحدة بالتعرف التلقائي وعرض نسبة الطول إلي االرتفاع 
لإلشارة املدخلة. إذا لم يتم عرض نسبة الطول إلي االرتفاع 
بالشكل الصحيح، فقم بالضغط على  واختر نسبة 

الطول إلى االرتفاع املناسبة لإلشارة املدخلة.

-

قم بضبط "Video Signal" (إشارة فيديو) في "Information ألوان الصورة غير صحيحة
Menu" (قائمة املعلومات) علي تنسيق اإلشارة املناسب للجهاز. 

 صفحة ٥١
٥٥



 

ت، 
الصيانة
يبني هذا اجلزء مهام الصيانة مثل تنظيف آلة العرض واستبدال األجزاء املستهلكة.

التنظيف

تنظيف مرشح الهواء
عند تراكم األتربة علي مرشح الهواء، أو ظهور الرسالة 

 "The projector is overheating  Make sure nothing is
 blocking the air vents, and clean or replace the air filter"
(تزداد درجة حرارة آلة العرض.تأكد من عدم وجود أي شئ 
يسد فتحات الهواء، ونظف أو استبدل مرشح الهواء) ، 

لذا قم بإزالة أية أتربة من مرشح الهواء باستخدام 
املكنسة الكهربائية.

c تنبيه:
قد يؤدى جتمع التراب على مرشح الهواء إلى ارتفاع احلرارة الداخلية 

آللة العرض، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التشغيل وقصر عمر 
اآللة البصرية. يُوصى بتنظيف هذه األجزاء مرة واحدة كل ثالثة 

شهور على أقل تقدير. قم بتنظيفها عدد أكبر من املرات في حالة 
استخدامك آللة العرض خاصة في البيئات املُتربة.

تنظيف الوحدة الرئيسية
نظف سطح اآللة وذلك مبسحه برفق بقطعة قماش 

ب قطعة  ناعمة. إذا كانت اآللة متسخة بشكل كبير، رَطِّ
القماش مباء يحتوى على كمية قليلة من مادة منظفة 

ُمتعادلة، ثم قم بعصرها جيًدا قبل أن متسح بها سطح 
اآللة. ثم امسح السطح مرة أخرى بقطعة قماش ناعمة 

وجافة.

تنظيف عدسة العرض 
استخدم منفاخ هواء متوافر جتاريًا، أو استخدم ورق تنظيف 

العدسات ملسح العدسة برفق.

c تنبيه:
ال تستخدم مواد متطايرة كالشمع والكحول أو التنر 

لتنظيف سطح اآللة. قد تتسبب هذه املواد في تلف آلة
العرض وتقشير الطبقة اخلارجية.

c تنبيه:
ال حتك العدسة مبواد خشنة امللمس أو تعرضها للصدما

إذ أنها ميكن أن تتلف بسهولة.
٥٦



امللحق
فترة استبدال املستهلكات
فترة استبدال مرشح الهواء 

عندما يتسخ أو ينكسر مرشح الهواء 
قم باستبداله مبرشح الهواء االختياري.  صفحة ٦٠ فترة استبدال املصباح

فترة استبدال املصباح
• تظهر على الشاشة رسالة "Replace the lamp" (قم باستبدال املصباح) عند بدء تشغيل العرض. 

• متيل الصورة املعروضة إلى اللون الداكن أو تبدأ جودتها في التدهور.

Qتنويه: • للحفاظ علي السطوع وجودة الصورة، تظهر رسالة استبدال املصباح بعد مرور حوالي ١٩٠٠ ساعة من االستخدام. 
ويختلف الوقت احملدد لظهور الرسالة بحسب ظروف االستخدام مثل إعدادات وضع األلوان. 

 • ويزيد احتمال حتطم املصباح إذا واصلت استخدامه بعد هذه الفترة. عند ظهور رسالة استبدال املصباح، قم باستبدال 
املصباح بآخر جديد في أسرع وقت ممكن حتى لو لم يزل صاحلًا للعمل. 

 • قد يصبح املصباح أكثر إظالًما أو يتوقف عن العمل قبل ظهور رسالة التنبيه، وذلك حسب خصائص املصباح والطريقة 
التي مت استخدامه بها. كما يتعني عليك االحتفاظ دوًما مبصباح احتياطي حلني االحتياج إليه. 

 • اتصل باملوزع للحصول على مصباح احتياطي.
٥٧



 

كيفية استبدال املستهلكات
استبدال مرشح الهواء

استبدال املصباح

إعادة ضبط زمن عمل املصباح

Qتنويه: تخلص من مرشحات 
الهواء املستعملة كما 
ينبغي تبًعا لقوانينك 

احمللية. 
مرشح: بولي بروبيلني

اكتمال عملية التبريد، ١ فور إيقاف الطاقة، أو 
وبعد قيام آلة العرض 

بإصدار صفير مرتان، قم 
بإيقاف تشغيل مفتاح 

الطاقة الرئيسي.

الهواء.٢ قم بإزالة غطاء مرشح 

طريق إدخال املفك املرفق مع ٢ قم بإزالة غطاء املصباح عن 
مصباح االستبدال في مزالج 

فتح غطاء املصباح.

أو اكتمال عملية ١ فور إيقاف الطاقة، 
التبريد، وبعد قيام آلة 
العرض بإصدار صفير 

مرتان، قم بإيقاف 
تشغيل مفتاح الطاقة 

الرئيسي.

املرفقة بإحكام.٦ اربط مسامير املصباح 
٧ تركيب غطاء املصباح.

بشكل متكرر أثناء العرض، ٢ في حالة الضغط علي  
 Lamp-Hours" سوف تظهر

Reset" (إعادة ضبط ساعة 

املصباح).

الطاقة الرئيسي ١ قم بتشغيل مفتاح 
املوجود علي الوحدة 
الرئيسية ثم اضغط 
. في حالة  علي 
عدم إضاءة املصباح، 

. اضغط علي 

قم بوضع إصبعك في
التجويف وارفع ألعلي.

c تنبيه:
املصباح ساخن بعد االستخدام 

مباشرًة. فور إيقاف الطاقة، 
انتظر ساعة تقريًبا قبل 

استبدال املصباح حتى يبرد 
٢كلًيا.

١

بعد استبدال املصباح، تأكد من 
إنك قد قمت بضبط إعدادات 

ساعة املصباح.
مثبت داخل آلة العرض عداد 

يحتفظ بسجالت فترات تشغيل 
املصباح وظهور رسالة إحالل 
املصباح بناًء علي هذا العداد.

٢١
٥٨



امللحق

القدمي.٣ قم بخلع مرشح الهواء 
اجلديد.٤ تركيب مرشح الهواء 

٥ تركيب غطاء املصباح.

املصباح املرفقة.٣ قم بفك مسامير 
 إذا قمت باستبدال املصباح ٤ قم بخلع املصباح القدمي.

بنفسك، فتوخي احلذر لتجنب 
قطع الزجاج املكسور.

٥ تركيب املصباح اجلديد.

باختيار "Yes" (نعم). قم ٣ اضغط علي   وقم 
بإعادة الضبط عند الضغط 

. علي 

c تنبيه:
• قم بتركيب املصباح وغطائه بإحكام. لسالمة هذه الوحدة، فإن املصباح لن يعمل في حالة 

عدم تركيب املصباح أو غطاءه بشكل صحيح.
• يحتوي املصباح علي زئبق. تخلص من املصابيح املستعملة كما ينبغي تبًعا لقوانينك احمللية.
٥٩



ملحقات اختيارية ومستهلكات
امللحقات االختيارية واملستهلكات اآلتية متوافرة للشراء عند احلاجة. هذا البيان اخلاص بامللحقات االختيارية ساري اعتبارا من 

أغسطس ٢٠٠٥. تفاصيل امللحقات خاضعة للتعديل دون إشعار.

املستهلكات
ELPLP33 وحدة املصباح

(X1 مصباح)
استخدم كبديل للمصابيح املستعملة.

ELPAF09 طقم مرشح الهواء
(x1 مرشح الهواء)

استخدم كبديل ملرشحات الهواء املستعملة.

امللحقات االختيارية
ELPSC06 شاشة ٥٠" نقالة
ELPSC07 شاشة ٦٠" نقالة
ELPSC06 شاشة ٨٠" نقالة

شاشة مضغوطة ميكن حملها بسهولة.
(نسبة الطول إلى االرتفاع ٤:٣)

ELPSP01 مضخم صوت
استمتع مبزيد من تفخيم الصوت.

مسافة العرض وحجم الشاشة
ارجع للجدول التالي وضع الوحدة في املوضع الذي يسمح بأفضل عرض ممكن حلجم الشاشة.

وحدات: سم     وحدات: سم      

حجم الشاشة ١٦:٩
مسافة العرض

حد أقصى حد أدنى    
(ضبط تكبير عريض) – (ضبط تكبير بعيد)

”٣٠(١٥ x ٢٦) ٣٧ x ٧٣ - ١١١ (٢٫٤ - ٣٫٧)٦٦
”٤٠(٢٠ x ٣٥) ٥٠ x ٩٩ - ١٤٩ (٣٫٢ - ٤٫٩)٨٩
”٦٠(٢٨ x ٥١) ٧٠ x ١٤٩ - ٢٢٥ (٤٫٩ - ٧٫٤)١٣٠
”٨٠(٣٩ x ٧١) ١٠٠ x ٢٠٠ - ٣٠١ (٦٫٦ - ٩٫٩)١٨٠
”١٠٠(٤٧ x ٨٧) ١٢٠ x ٢٥١ - ٣٧٧ (٨٫٢ - ١٢٫٤)٢٢٠
”١٢٠(٥٩ x ١٠٦) ١٥٠ x ٣٠١ - ٤٥٣ (٩٫٩ - ١٤٫٩)٢٧٠
”١٥٠(١٧٥ x ١٣٠) ١٩٠ x ٣٧٧ - ٥٦٧ (١٢٫٤ - ١٨٫٦)٣٣٠

    وحدات: سم     وحدات: سم

حجم الشاشة ٤:٣
مسافة العرض

حد أقصى حد أدنى    
(ضبط تكبير عريض) – (ضبط تكبير بعيد)

”٣٠(١٨ x ٢٤) ٤٦ x ٩٠ - ١٣٦ (٢٫٩ - ٤٫٥)٦١
”٤٠(٢٤ x ٣٢) ٦١ x ١٢١ - ١٨٣ (٤٫٠ - ٦٫٠)٨١
”٦٠(٣٥ x ٤٧) ٩٠ x ١٨٣ - ٢٧٦ (٦٫٠ - ٩٫٠)١٢٠
”٨٠(٤٧ x ٦٣) ١٢٠ x ٢٤٥ - ٣٦٩ (٨٫٠ - ١٢٫١)١٦٠
”١٠٠(٥٩ x ٧٩) ١٥٠ x ٣٠٧ - ٤٦٢ (١٠٫١ - ١٥٫٢)٢٠٠
”١٢٠(٧١ x ٩٤) ١٨٠ x ٣٦٩ - ٥٥٥ (١٢٫١ - ١٨٫٢)٢٤٠
”١٥٠(٩١ x ١١٨) ٢٣٠ x ٤٦٢ - ٦٩٤ (١٥٫١ - ٢٢٫٨)٣٠٠
٦٠



امللحق
املواصفات / كثافات املسح املتوافقة
EMP-TWD1اسم املنتج

٣٤٠ (عرض) x ١٨٠ (ارتفاع) x ٣١٠ (عمق) مم (غير مشتمل علي قدم)األبعاد
٠٫٥٥- بوصة عرضمقاس اللوحة
املصفوفة النشطة لـ Polysilicon TFTطريقة العرض
٤٠٩ و٩٢٠ بكسل (٨٥٤ نقطة (عرض) × ٤٨٠ نقطة (ارتفاع)) × ٣كثافة املسح
يدويضبط البؤرة
يدويًا (حوالي ١٫٥:١)ضبط التكبير
يدويًا (رأسًيا بحد أقصي ٥٠٪ تقريًبا، أفقيا بحد أقصي ٢٥٪ تقريًبا)إزاحة العدسة

مصباح ١٣٥ ،UHE وات، طراز رقم: ELPLP33املصباح (مصدر اإلضاءة)

إمداد الطاقة

١٠٠-٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ٢٫٦ - ١٫٢ أمبير
استهالك الطاقة

تشغيل: ٢٣٠ وات (١٠٠ - ١٢٠ فولت حسب املنطقة)، ٢٢٠ وات (٢٢٠ - ٢٤٠ فولت حسب املنطقة) 
وضع االستعداد: ٦ وات (١٠٠ - ١٢٠ فولت حسب املنطقة)، ٩ وات (٢٢٠ - ٢٤٠ فولت حسب املنطقة) 

°٥+ - °٣٥+مئوية (ال يوجد تكاثف)درجة حرارة التشغيل
°٦٠+ - °١٠- مئوية (ال يوجد تكاثف)درجة حرارة التخزين

٧٫٠ كج تقريًباالوزن

املوصالت

دخل
جاك سنون ١RCAمنفذ Audio (صوت)

S-Video صغير ٤ سنون١منفذ DIN

Video ١منفذRCA جاك سنون

خرج
جاك سنون ١RCAمنفذ مضخم صوت

جاك اآللة البصرية مربع الشكل١منفذ اخلرج الصوتي البصري 

جاك صغير ٣٫٥ مم١جاك سماعة الرأس

مستوي خرج ضغط املوجة الصوتية ٧٩ ديسبل/وات ممكبر الصوت
4W لإلعاقة املَُقدرة (JIS) 10 W احلد األقصى املدخل

خرج Audio (الصوت)
خرج صوت تناظري

نظام سماعة واحدة:عملي، أقصي خرج ١٠ وات+ ١٠وات 
(10% THD JEITA/4W)

 32W/نظام سماعة رأس واحدة ١٢ متر وات
16W - 1kW إعاقة مقبولة

Vrms/27 kW نظام مضخم صوت واحد (ميني+يسار): ٠٫٢٥
مدي ديناميكي ٧٠ ديسبل (JEITA) أو أكثر

إجمالي معدل التشوه التوافقي ٪٠٫٥ (JEITA) أو أقل
خفيف: -٢١ ديسبل م إلي –١٥ ديسبل مخرج صوت رقمي

CD-R/RW ،Audio CD ،SVCD ،Video CD ،DVD video (MP3/WMA ،SVCD ،Video CD ،Audio CD، تنسيق JPEG)، أنواع األقراص املقروءة

(DVD video تنسيق) DVD-R/RW

 Pixelworks DNXTM IC مركبة في هذه الوحدة.

Composite Video/S-Video
كثافة املسحاإلشارة

وضع نسبة الطول إلى االرتفاع

عرضطبيعي
(NTSC) ٨٥٤ × ٤٨٠ (٩:١٦)٦٤٠ × ٤٨٠ (٣:٤)٦٤٠ × ٤٨٠تليفزيون

(PAL، SECAM) ٨٥٤ × ٤٨٠ (٩:١٦)٦٤٠ × ٤٨٠ (٣:٤)٧٦٨ × ٥٧٦تليفزيون
األمان
٦١



٦٢

الواليات املتحدة األمريكية
UL60950 3rd Edition
UL60065 7th Edition

كندا
CSA C22.2 No.60950
CSA C22.2 No.60065

اجملموعة األوروبية
اجتاهية الفولطية املنخفضة

(73/23/EEC)
IEC60950 3rd Edition
IEC60065 7th Edition

التوافقية الكهرومغناطيسية

الواليات املتحدة األمريكية
FCC Part 15B Class B (DoC)

كندا
ICES-003 Class B

اجملموعة األوروبية
اجتاهية التوافقية الكهرومغناطيسية

(89/336/EEC)

EN55022 Class B

EN55024

IEC/EN61000-3-2

IEC/EN61000-3-3

EN55013: 2001+AI: 2003

EN55020: 2002+AI: 2003

EN61000-4-2

EN61000-4-3

EN61000-4-4

استراليا/نيوزيلندا
AS/NZS CISPR 22:2002 Class B

AS/NZS CISPR 13



٦٣

قاموس املصطلحات
 JPEG

تنسيق ملف يستخدم حلفظ ملفات الصور. أغلب الصور 
امللتقطة بالكاميرات الرقمية يتم حفظها بتنسيق 

 MP3
الصيغة اخملتصرة لـ "MPEG1 Audio Layer-3"، مستوى 

ُن من تقليل حجم البيانات إلى حٍد  قياسي لضغط الصوت. ُمتَكِّ
كبيرٍ مع احلفاظ على جودة صوت عالية.

 NTSC
الصيغة اخملتصرة لـ "اللجنة الوطنية ملعايير التليفزيون"، 

وتُطلق على أحد نظم بث املوجات التليفزيونية امللونة التناظرية. 
يستخدم هذا النظام في اليابان والواليات املتحدة األمريكية 

وأمريكا الالتينية. 
PAL

الصيغة اخملتصرة لـ "تبديل املراحل سطرًا بسطر"، وتُطلق على 
أحد نظم بث املوجات التليفزيونية امللونة التناظرية. يستخدم 
هذا النظام في الصني وأوروبا الغربية ما عدا فرنسا وفي دول 

أخرى في أفريقيا وآسيا. 
SECAM

الصيغة اخملتصرة لـ "نظام إلكتروني ملون ومزود بذاكرة"، 
وتُطلق على أحد نظم بث املوجات التليفزيونية امللونة التناظرية. 

ويستخدم هذا النظام في فرنسا وأوروبا الشرقية واالحتاد 
السوفيتي السابق والشرق األوسط وبعض دول أفريقيا. 

 WMA
الصيغة اخملتصرة لـ "صوت وسائط النوافذ"، وهي تقنية ضغط 

صوت مطورة بواسطة شركة ميكروسوفت األمريكية. ميكنك 
 Windows Media Player باستخدام WMA تشفير بيانات

Ver.7 أو7.1 أو Windows Media Player لنظام تشغيل 
 Windows Media Player 9 .أو سلسلة ،Windows XP

Windows Media وWindows logo عالمات جتارية أو عالمات 
جتارية مسجلة خاصة بشركة مايكروسوفت األمريكية في أمريكا 
وباقي الدول األخرى. عند تشفير ملفات WMA، يُرجى استخدام 

دق عليها من قبل شركة ميكروسوفت األمريكية.  التطبيقات املُصَّ
دق عليه بشكل صحيح،  من احملتمل أال يعمل التطبيق غير املُصَّ

في حالة استخدامك إياه. 
نسبة الطول إلى االرتفاع

نسبة طول الصورة إلى ارتفاعها. نسبة طول صور HDTV إلى 
ارتفاعها هي ٩:١٦ وتظهر ممدودة. نسبة الطول إلى االرتفاع للصور 

القياسية هي ٣:٤. 
التبريد 

هي عملية تبريد املصباح من درجات احلرارة العالية التي يصل 
إليها أثناء العرض. ويتم إجنازها آلًيا عند إيقاف تشغيل الوحدة. 
ال تقم بإزالة قابس الطاقة أثناء عملية التبريد. في حالة عدم 
إجناز عملية التبريد بشكل صحيح، ترتفع درجة حرارة املصباح 

أو البنية الداخلية للوحدة الرئيسية، مما قد يؤدي إلى نقص فترة 
عمر املصباح أو تلف الوحدة. تكتمل عملية التبريد مبجرد إصدار 

الوحدة الرئيسية لصوت صفير مرتني.  
قفل اإلشراف األبوي 

لتقييد االستخدام وفًقا للسن. يوجد أيًضا إعدادات مستويات 
للعرض عند احتواء فيلم DVD video على مواد غير مناسبة 

للمشاهدين من صغار السن. 

املدى الديناميكي 
يعرض نسبة قيم مستويات الصوت الصغرى والعظمى التي 
مت تسجيلها لقرص بوحدات ديسيبل (dB). تشير قيم املدى 

الديناميكي إلى اإلشارات التفصيلية التي تنتجها أجهزة 
مختلفة.

اإلخراج الرقمي الضوئي 
يعمل على حتويل اإلشارة الصوتية إلى إشارة رقمية ومتكني بثها 
عبر األلياف الضوئية. ويعتبر عدم حدوث التداخل ميزة، بعكس 

الوسائل التقليدية، حيث يتم التقاط التداخل بواسطة الكبل.  
التحكم في إعادة التشغيل

طريقة إلعادة تشغيل Video CDs. ميكنك حتديد الشاشة أو 
املعلومات التي تريد مشاهدتها من شاشة القائمة املعروضة.  

مصطلحات مرتبطة باألقراص 
عنوان/فصل/مسار

ينقسم الفيلم على DVD إلى وحدات تسمى عناوين قد 
حتوى أي عدد من الفصول. تنقسم Video وAudio CDs إلى 

وحدات تسمى املسارات. 

DVD video

العنوان الثانيالعنوان األول
الفصل الثانيالفصل األول الفصل األول الفصل الثاني

Video CD/Audio CD

املسار الرابعاملسار الثالثاملسار الثانياملسار األول
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٢٣ ........................................................................................................ JPEG

M
٢٣ ............................................................................................................MP3
١٩ ................................................................................ Mute (كتم الصوت)

O
٤٥ ............................. ON SCREEN GUIDE (الدليل املعروض على الشاشة)
٤٤ ................................................ ON SCREEN LANGUAGE (لغة الشاشة)

p
٢٢ ................................................................ PBC (التحكم في إعادة التشغيل)
٤٤ ............................................................ PICTURE SOURCE (مصدر الصورة)

R
٤٥ ............................................................................ RESUME (االستئناف)

S
٤٤ ............................................................... SCREEN SAVER (شاشة التوقف)
٧ .....................................................................................................................SVCD

v
١٥ .................................................................. Volume (مستوى الصوت)



أسبانيا: 
EPSON IBERICA, S.A.

Avda. Roma 18-26,

08290 Cerdanyola del Valles,

Barcelona, SPAIN

مكتب املساعدة الفنية: 902.404142
soporte@epson.es :بريد إلكتروني

عنوان الويب:
http://www.epson.es

أملانيا: 
 EPSON Deutschland GmbH

 Zulpicher StraBe 6 40549 Dusseldorf

مكتب املساعدة الفنية: 235470 01805 
عنوان الويب: 

http://www.epson.de

أيرلندا: 
مكتب املساعدة الفنية: 9015 679 01 

عنوان الويب: 
http://www.epson.ie

إيطاليا: 
 EPSON Italia s.p.a.

Assistenza e Servizio Clienti Viale F. Lli Ca-

 siragi, 427 20099 Sesto San Giovanni (MI)

مكتب املساعدة الفنية: 02.29400341
عنوان الويب: 

http://www.epson.it

البرتغال:  
 EPSON Portugal, S.A.

 Rua do Progresso, 471-1

Perafita- Apartado 5132

مكتب املساعدة الفنية: 200015 0808
عنوان الويب: 

http://www.epson.pt

بلجيكا: 
 EPSON Support Center BeNeLux

مكتب املساعدة الفنية:
032 702 22082

عنوان الويب:
http://www.epson.be

بلغاريا: 
 PROSOFT

 6. AIJendov Str. BG-1113 Sofia

هاتف: 00359.2.730.231
فاكس: 00359.2.9711049

  Prosoft@internet-BG.BG :بريد إلكتروني

بولندا: 
 FOR EVER Sp. z.o.o.

Ul. Frankciska Kawy 44 PL- 01-496 Warszawa

هاتف: 0048.22.638.9782
فاكس: 0048.22.638.9786

office@for-ever.com.pl :بريد إلكتروني

تركيا: 
Romar Pazarlama Sanayi ve TIC. A.S.

Rihtim Cad. No. 201

Tahir Han

TR-Karakoy-Istanbul

هاتف: 0090.212.2520809
فاكس: 0090.212.2580804

التشيك: 
 EPRINT s.r.o.

Stresovicka 49

CZ-16200 Praha 6

هاتف: 00420.2.20180610
فاكس: 00420.2.20180611

eprint@mbox.vol.cz :بريد إلكتروني

الدامنارك: 
مكتب املساعدة الفنية: 273 279 70 

عنوان الويب: 
  http://www.epson.dk

رومانيا: 
 MB Distribution S.R. L.

162, Barbu Vacarescu Blvd. Sector 2

RO- 71422 Bucharest

هاتف: 0040.1.2300314
فاكس: 0040.1.2300313

office@mbd-epson.ro :بريد إلكتروني

سلوفاكيا: 
 Print Trade spol. s.r.o.

Cajkovskeho 8

SK-98401 Lucenec

هاتف: 00421.863.4331517
فاكس: 00421.863.4325656

Prntrd@lc.psg.SK :بريد إلكتروني
عنوان الويب:

http://www.printtrade.sk

سلوفينيا: 
Repro Ljubljana d.o.o.

Smartinska 106

SLO-1001 Ljubljana

هاتف: 00386.61.1853411
فاكس: 00386.61.1400126

السويد: 
مكتب املساعدة الفنية: 34 01 140 077

عنوان الويب: 
 http://www.epson.se

سويسرا: 
 EXCOM Service AG

Moosacher Str. 6

CH-8820 Wadenswil

هاتف: 01.7822111
فاكس: 01.7822349

عنوان الويب:
http://www.excom.ch

فرنسا: 
 EPSON France,

68 bis rue Marjolin, F-92300 Levallois,

مكتب املساعدة الفنية: 0.821.017.017
عنوان الويب: 

http://www.epson.fr

فنلندا: 
مكتب املساعدة الفنية: 552090 0201

(مالحظة. مت استثناء بعض املناطق اجلغرافية)
عنوان الويب: 

http://www.epson.fi

قبرص: 
 CTC- INFOCOM

 6a. lonos Str., Engomi

P. O. Box 1744

2406 Nicosia, Cyprus

هاتف: 00357.2.458477
فاكس: 00357.2.668490

كرواتيا: 
 Recro d.d.

Trg. Sportova 11

HR-10000 Zagreb

هاتف: 00385.1.6350.777
فاكس: 00385.1.6350.716

recro@recro.hr :بريد إلكتروني
عنوان الويب:

http://Www.recro.hr

لكسمبورج: 
 EPSON Support Center BeNeLux

مكتب املساعدة الفنية: 222082 70 0032
عنوان الويب: 

http://www.epson.be

بيان بالعناوين
بيان العناوين هذا ساري اعتبارًا من السادس من ديسمبر ٢٠٠٤.

وميكن احلصول على عناوين االتصال األحدث من مواقع الويب املناظرة املدونة في هذا الكتيب. وإذا لم تعثر على ما تريد في 
.www.epson.com على العنوان؛ EPSON هذه الصفحات، الرجاء زيارة الصفحة الرئيسية لشركة

<أوروبا>
٦٥



اجملر: 
 R.A. Trade Kft.

Petofi Sandor u. 64

H-2040 Budaor

هاتف: 0036.23.415.317
فاكس: 0036.23.417.310

مقدونيا: 
 Rema Kompjuteri d.o.o.

St. Naroden Front 19a lok 16

91000 Skopje/ Macedonia

هاتف: 00389.91.118159
فاكس: 00389.91.118159

اململكة املتحدة: 
 EPSON (UK) Ltd.

Campus 100, Maylands Avenue Hemel Hemp-

stead, Herts, HP2 7TJ

مكتب املساعدة الفنية: 133640 0990
عنوان الويب: 

http://www.epson.co.uk

النرويج:  
مكتب املساعدة الفنية: 180 35 815

عنوان الويب: 
http://www.epson.no

النمسا: 
 EPSON Support Center Austria

مكتب املساعدة الفنية:
00491805 235470

عنوان الويب:
http://www.epson.at

هولندا: 
 EPSON Support Center BeNeLux

مكتب املساعدة الفنية: 3515752 043
عنوان الويب: 

http://www.epson.nl

يوغسالفيا: 
 BS Procesor d.o.o.

Hadzi Nikole Zivkovica 2

11000 Beograd

هاتف: 00381.11.639610
فاكس: 00381.11.639610

اليونان: 
 Pouliadis Ass. Corp.

Aristotelous St. 3

GR-19674 Athens

هاتف: 0030.1.9242072
فاكس: 0030.1.9441066

<أوقيانوسيا>
أستراليا: 

EPSON AUSTRALIA PTYLIMITED

3, Talavera Road,

N.Ryde NSW 2113,

أستراليا
هاتف: 054 361 1300

عنوان الويب: 
http://www.epson.com.au
٦٦



جميع احلقوق محفوظة. ال يجوز إعادة نسخ أي جزء من هذا املنشور أو تخزينه في نظام استرجاع أو إذاعته في أي شكل أو 
بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق النسخ الضوئي أو التسجيل أو بأية وسيلة أخرى دون احلصول على إذن كتابي 

مسبق من شركة SEIKO EPSON CORPORATION. ال تتحمل الشركة أية مسئولية قانونية من جراء املطالبة ببراءات 
االختراع فيما يتعلق باستخدام املعلومات الواردة هنا. كما أنها ال تتحمل أية مسئولية عن األضرار التي تنجم عن استخدام 

هذه املعلومات. 

شركة SEIKO EPSON CORPORATION أو الشركات التابعة لها ليست مسئولة أمام مشتري هذا املنتج أو أية أطراف أخرى 
عن أية أضرار أو خسائر أو نفقات أو مصاريف يتكبدها املشتري أو األطراف األخرى كنتيجة لـ: وقوع حادث أو سوء استخدام 

لهذا املنتج أو إساءة استعماله، أو القيام بتعديالت أو إصالحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا املنتج، أو (باستثناء الواليات 
 .SEIKO EPSON CORPORATION املتحدة) اإلخفاق في االلتزام التام بتعليمات التشغيل والصيانة اخلاصة بشركة

شركة SEIKO EPSON CORPORATION ليست مسئولة عن أية أضرار أو مشكالت تنجم عن استخدام أي من اخليارات أو 
أي من املنتجات االستهالكية خالف تلك املشار إليها كـ Original EPSON Products (منتجات شركة EPSON األصلية) أو 
 .SEIKO EPSON CORPORATION بواسطة شركة (EPSON منتجات معتمدة من شركة) EPSON Approved Products

إشعار عام: 
 .SEIKO EPSON CORPORATION عالمة جتارية مسجلة لشركة EPSON تُعد

ُمصنعة بتصريح من معامل (Dolby Laboratories). وتُعد عالمتي Dolby وthe double-D symbol من العالمات التجارية اخلاصة 
.Dolby Laboratories مبعامل

، كما أن "DTS" و"DTS 2.0 + Digital Out" من العالمات   Digital Theater Systems, Inc. ُمصنعة بتصريح من شركة
.Digital Theater Systems, Inc التجارية اخلاصة بشركة

 .SEIKO EPSON CORPORATION 3 عالمة جتارية لشركةLCD يُعد شعار
تعد Windows Media وWindows Logo عالمات جتارية أو عالمات جتارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation األمريكية في 

الواليات املتحدة األمريكية وفي بالد أخرى.
.Pixelworks, Inc. عالمتان جتاريتان لشركة DNXو Pixelworks تُعد

يُعد شعار الفيديو DVD video عالمة جتارية.
أسماء املنتجات األخرى املذكورة هنا هي أيًضا ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات جتارية ملالكيها الشخصيني. وتخلي 

شركة EPSON مسئوليتها نحو كافة احلقوق املتعلقة بهذه العالمات. 

.© SEIKO EPSON CORPORATION 2005. All rights reserved
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