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شكًرا لشرائك منتج Pioneer هذا. يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه حتى تتعرف على كيفية تشغيل الطراز الخاص بك بطريقة صحيحة. بعد انتهائك من قراءة التعليمات، ضعها بعيًدا في مكان آمن للرجوع إليها مستقبالً.

احتياطات السالمة

تحذير
ينبغي عدم وضع أي مصادر لهب مكشوف )مثل شمعة مشتعلة(، على الجهاز.   
D3-4-2-1-7a_A1_Ar  

تحذير
قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي ألول مرة، اقرأ القسم التالي بعناية.

فولطية إمداد التيار الكهربائي المتوفر تختلف تبعاً للدولة أو المنطقة. تأكد من أن فولطية إمداد التيار 
الكهربائي للمنطقة التي سيتم استعمال الجهاز فيها يستوفي متطلبات الفولطية )مثل 230 فولت أو 120 

 فولت( المكتوبة على اللوح الخلفي. 
D3-4-2-1-4*_A1_Ar  

تنبيه سلك الطاقة
استخدم سلك الطاقة عن طريق القابس. ال تسحب القابس بجر السلك وال تلمس أبداً سلك الطاقة عندما تكون 

يدك مبتلة ألن فعل ذلك سيتسبب في حدوث قصر للدائرة الكهربائية أو صدمة كهربائية. ال تضع على 
الجهاز قطعة من األثاث، إلخ، على سلك الطاقة، أو تقوم بضغطه. ال تعقد أبداً السلك أو تقوم بربطه بأسالك 

أخرى. أسالك الطاقة يجب أن تمرر في أماكن غير محتمل أن يخطو عليها أحد. أي تلف في سلك الطاقة 
يمكن أن يتسبب في حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك الطاقة من حين آلخر. عند وجود أي تلف، يجب 
أن تسأل أقرب مركز خدمة بايونير PIONEER مخول أو التاجر الذي اشتريت منه الجهاز الستبداله.  
S002*_A1_Ar  

تنبيه
 AC موصل بشكل ثانوي وبالتالي فهو ال يفصل الجهاز عن مخرج التيار STANDBY/ON  زر

 .AC في وضع االنتظار. لذاا قم بتركيب الجهاز في أماكن مناسبة يسهل فيها فصل قابس سلك التيار

في حالة وقوع حادث قابس سلك تيار AC ينبغي فصل الجهاز عن مقبس التيار AC في الجدار. وإذا 

كان الجهاز سيظل دون استعمال لفترة زمنية طويلة )أمثال ذلك عندما تكون في أجازة(.   

D3-4-2-2-2a*_A1_Ar  

هذا المنتج مخصص لألغراض المنزلية العامة. أي إخفاق ناتج عن االستعمال لغير األغراض المنزلية 
العامة )مثل االستعمال طويل األمد لألغراض التجارية والمطاعم أو االستعمال في سيارة أو سفينة( 

يتطلب يتطلب إصالحاً فسيتم تقاضي أجر مقابله حتى في أثناء فترة الضمان.  
K041_A1_Ar  

بيئة التشغيل
 درجة حرارة ورطوبة بيئة التشغيل 

C° 5+ إلى F( +35 °C° 41+ إلى F° 95+(; رطوبة نسبية أقل من 58% )منافذ التبريد غير 
مسدودة(

ال تركب هذه الوحدة في أماكن التهوية غير الجيدة، أو في األماكن المعرضة لضوء الشمس المباشر أو 
الرطوبة العالية أو اإلضاءة الصناعية القوية.  
D3-4-2-1-7c*_A1_Ar  

تنبيه التهوية
عند تركيب هذا الجهاز تأكد من ترك فراغات حول الجهاز للتهوية وذلك لتحسين تبريد الحرارة )ما ال يقل 

عن 10سم من أعلى و 10سم من من الخلف و 10سم من كل جانب(.

تحذير
الشقوق والفتحات الموجودة في الهيكل تم تجهيزها للتهوية ولضمان التشغيل الموثوق للُمنتج، وحمايته من 

التسخين الزائد. لمنع خطر نشوب حريق، ينبغي أال يتم أبداُ سد الفتحات أو تغطيتها بأشياء )مثل الجرائد أو 
D3-4-2-1-7b*_A1_Ar مفرش طاولة أو ستارة( وال تضع الجهاز على سجادة سليمة أو سرير. 

تحذير
الجهاز غير مقاوم للماء. لمنع خطر نشوب حريق أو وقوع صدمات كهربائية، ال تضع أي مصدر للماء 

قرب هذا الجهاز، مثل فازة )مزهرية( أو إصيص ورد أو عبوة تحتوي على مسحوق تجميل أو قنينة دواء.  
D3-4-2-1-3_A1_Ar  

تنبيه
 ُيعد هذا المنتج بمثابة منتج ليزر من الفئة 1 تم تصنيفه تحت "سالمة منتجات الليزر، 

."IEC 60825-1:2007

D58-5-2-2a_A1_Ar  

منتج ليزر من الفئة 1
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تعليمات التشغيل )هذا المستند(	 
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شكًرا لشرائك منتج Pioneer هذا. يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه حتى تتعرف على كيفية تشغيل الطراز الخاص بك بطريقة صحيحة. بعد انتهائك من قراءة التعليمات، ضعها بعيًدا في مكان آمن للرجوع إليها مستقبالً.

قبل البدء

وضع البطاريات في جهاز التحكم عن 
بعد

 افتح مكان البطارية. 1
ضع 2 بطارية )بطاريات حجم AAA/R03( مع األقطاب  2

الصحيحة ) / ( كما هو محدد.
أغلق مكان البطارية. 3

تحذير
ال تستخدم البطاريات أو تحتفظ بها في أشعة الشمس المباشرة أو غيرها من 

األماكن شديدة الحرارة، كما في داخل سيارة أو بالقرب من مدفأة. فقد يتسبب 
ذلك في تسرب البطاريات أو ارتفاع حرارتها أو انفجارها أو نشوب حريق. كما 

يمكن أن يقلل من عمر البطاريات أو أدائها.

مالحظات
عند إدراج البطاريات، تأكد من عدم إتالف النوابض الموجودة على  	

.)( أطرافها
ال تستخدم أي بطاريات غير المحددة. وال تستخدم أيًضا بطارية جديدة  	

مع أخرى قديمة.
عند إدخال البطاريات في وحدة التحكم عن ُبعد، اضبطها في االتجاه  	

.) و ( الصحيح وفًقا لعالمات القطبية
يحظر تسخين البطاريات أو تفكيكها أو إلقاؤها في النار أو الماء. 	
قد يكون للبطاريات جهد مختلف، حتى وإن كانت من نفس الحجم والشكل.   	

لذا ال تجمع بين بطاريات من أنواع مختلفة.
منًعا لتسرب سائل البطارية، أخرج البطاريات إذا لم تكن تخطط الستخدام  	

وحدة التحكم عن ُبعد لفترة طويلة )شهر أو أكثر(. وإذا حدث تسرب 
للسائل، فامسحه بحرص بعيًدا عن داخل الحاوية، ثم أدخل بطاريات 

جديدة. إذا تسربت البطارية ووصل السائل إلى بشرتك، فإنه يجب شطفه 
على الفور بمقادير كبيرة من الماء.

عند التخلص من البطاريات المستعملة، يرجى االلتزام باللوائح أو قواعد  	
اإلرشادات العامة البيئية السارية في الدولة / المنطقة التابع لها.

التوصيالت
اللوح الخلفي للمشغل

VIDEO 
OUT

COAXIAL

L

R

AUDIO OUT
DIGITAL

OUT

تأكد من إنهاء التشغيل وفصل سلك الكهرباء عن منفذ الكهرباء عند عمل 	 
التوصيالت أو تغييرها.

وصل سلك الكهرباء بعد الفراغ من كل التوصيالت بين األجهزة.	 

التوصيل باستخدام الكابالت المتوفرة بشكل تجاري
يمكن توصيل المشغل بمضخم AV وغيره، باستخدام كابالت الصوت 	 

الرقمي وكابالت مكون الفيديو المتاحة في المتاجر.

أسماء األجزاء ووظائفها
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وحدة التحكم عن ُبعد

DV-2242

مالحظات
	 DV-2242 المستخدمة في تعليمات التشغيل هي

1 STANDBY/ON 
اضغط للتشغيل واإلنهاء.  

أزرار األرقام )0 إلى 9( 2
تستخدم هذه األزرار لتحديد وعرض العنوان أو الفصل أو المسار   
أو الملف. ويمكنك استخدامها أيضا الختيار العناصر الموجودة في 

شاشات القوائم MENU، إلخ.

3 TOP MENU
.DVD-Video اضغط لعرض القائمة العلوية الخاصة ب  

4   /  /  / 
استخدم هذه الرموز الختيار العناصر وتغيير اإلعدادات وتحريك   

المؤشر.

ENTER  
استخدم هذا في تنفيذ العنصر المختار أو إدخال إعداد قمت بتغييره.  

5 HOME MENU
.HOME MENU اضغط لعرض/إخفاء القائمة الرئيسية  

Audio Settings

Play Mode Disc Navigator

Initial Settings

Video Adjust

HOME MENU
DVD

Audio Settings )إعدادات الصوت( )صفحة 7( 	
Video Adjust )ضبط الفيديو( )صفحة 7( 	
Play Mode )وضع العرض( 	

	 )A-B أعد( A-B Repeat
يتم عرض الجزء المحدد ضمن عنوان أو مسار واحد بشكل متكرر.

Repeat )إعادة( 	
عرض العناوين أو الفصول أو المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

Random )عشوائي( 	
عرض العناوين أو الفصول أو المسارات أو الملفات بعشوائية.

Program )برنامج( 	
راجع صفحة 6 للمزيد من التفاصيل.

Search Mode )وضع البحث( 	
عرض عدد المرات أو الوقت المحدد داخل العنوان أو الفصل أو 

المسار أو الملف.
قد ال يعمل وضع العرض Play Mode في بعض األقراص أو الملفات.

متصفح القرصDisc Navigator )انظر MENU في صفحة 4( 	
Initial Settings )اإلعدادات األولية( )صفحة 6( 	

– باستثناء الموديالت الروسية.

6 PLAY 
اضغط لبدء العرض.  

7  /  / 
اضغط أثناء العرض للترجيع السريع. 	
اضغط في وضع التعليق لالنتقال للخلف إطاًرا بإطار. 	
اضغط مع االستمرار في وضع التعليق للعرض البطيء في االتجاه  	

العكسي.

DV-2242

المقدمة
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أسماء األجزاء ووظائفها

8 PAUSE 
اضغط لوقف العرض مؤقًتا. واضغط مرة أخرى لالستئناف.  

9 PREV 
اضغط للعودة إلى بداية ما يعرض حالًيا من عنوان أو فصل أو مسار   
أو ملف. واضغط مرتين للعودة إلى بداية العنوان أو الفصل أو المسار 

أو الملف السابق.

10 ZOOM
اضغط لتكبير الصورة.  

11 AUDIO
بالنسبة لألقراص أو الملفات التي تشمل عناصر/قنوات صوت متعددة،   

يمكن تبديل عنصر/قناة الصوت أثناء االستماع.

12 SUBTITLE
في أقراص DVD-Video أو DivX التي تحتوي على ترجمات   

بلغات متعددة، يمكن تبديل الترجمة أثناء العرض.

13 PLAY MODE
اضغط للتبديل إلى وضع العرض  

14 OPEN/CLOSE 
اضغط لفتح أو إغالق حاوية القرص وقم بتحميل القرص.

DVD/USB )صفحة 6( 15
.USB و DVD اضغط للتبديل بين وضعي  

16 CLEAR
اضغط إللغاء العنصر المختار.  

17 MENU
	  Disc أو MENU اضغط لعرض شاشة القائمة

Navigator )متصفح القرص(.
	  Disc اختر العنوان أو الفصل أو المسار أو الملف من

Navigator )متصفح القرص(.

18 RETURN
اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.  

19 STOP 
الستئناف العرض، اضغط على زر التوقف STOP  مرة واحدة   

أثناء العرض. عند الضغط على زر العرض PLAY  بعد ذلك، يبدأ 
العرض من النقطة التي تم التوقف عندها آخر مرة. إللغاء استئناف 

العرض، اضغط على زر التوقف STOP  مرة أخرى أثناء توقف 
العرض.

20  /  /
اضغط أثناء العرض للتقديم السريع. 	
اضغط في وضع التعليق لالنتقال لألمام إطاًرا  	

بإطار.
اضغط مع االستمرار في وضع التعليق للعرض  	

البطيء في االتجاه األمامي.

21 NEXT 
اضغط أثناء العرض لالنتقال إلى بداية العنوان أو الفصل أو المسار أو   

الملف التالي.

22 ANGLE
في أقراص DVD-Video التي تحتوي على  	

زوايا متعددة، يمكن تبديل الزاوية أثناء العرض.
اضغط مع االستمرار أثناء عرض القرص  	

 المضغوط الصوتي إلعادة القرص/ المسار. 
كل مرة تضغط مع االستمرار، يتغير إعداد 

التكرار بين إعادة القرص وإعادة المسار.

23 DISPLAY
يتم عرض الوقت المنقضي، والقدر المتبقي، إلخ.  

>فقط للوحة األمامية<
درج األقراص 1
2 OPEN/CLOSE 
مؤشر التشغيل 3

يومض المؤشر عندما يتم تشغيل المشغل.
يكون المؤشر مطفأً عندما يقوم المشغل بقراءة األقراص.

4 )A النوع( USB منفذ
مؤشر التشغيل 5

يومض المؤشر عندما يتم يعمل المشغل. 

استئناف التشغيل من حيث توقفت )استئنف التشغيل(
عند الضغط على STOP  أثناء التشغيل، سيتم حفظ المكان الذي 	 

توقفت عنده. و إذا ضغطت على PLAY  يبدأ التشغيل من عند آخر 
نقطة توقفت عندها.

إللغاء استئناف العرض، اضغط على زر التوقف STOP  مرة أخرى 	 
أثناء إيقاف التشغيل.

بعض األقراص قد ال تكون قادرة على استئناف التشغيل.	 

1

19

3 42
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األقراص والملفات القابلة للتشغيل

األقراص القابلة للتشغيل
	 DVD-Video أقراص
أقراص DVD-R/-RW/-R DL و  	

DVD+R/+RW/+R DL المسجلة في وضع 
.Video الفيديو

أقراص DVD-R/-RW/-R DL المسجلة في وضع 
.VR

 Super شاملة أقراص( Video CD أقراص الفيديو
)VCD

أقراص الصوت 	
أقراص CD-R/-RW/-ROM المحتوية على  	

CD-DA موسيقى مسجلة بتنسيق
DVD-R/- المسجلة على أقراص JPEG ملفات

CD-R/-RW/-ROM أو أقراص RW/-R DL

DVD-R/- المسجلة على أقراص DivX ملفات فيديو
CD-R/-RW/-ROM أو أقراص RW/-R DL

 DVD-R/-RW/-R المسجلة على أقراص WMA ملفات
CD-R/-RW/-ROM أو أقراص DL

 DVD-R/-RW/-R المسجلة على أقراص MP3 ملفات
CD-R/-RW/-ROM أو أقراص DL

FUJICOLOR-CD
KODAK Picture CD

ال يمكن تشغيل األقراص التي لم يتم إنهاؤها.  	

	  DVD Format/Logo عالمة تجارية لشركة 
Licensing .Corporation

	 .FUJIFILM Corporation عالمة تجارية لشركة 

	 

يشير هذا الملصق إلى توافق العرض مع أقراص DVD-RW المسجلة 
بتنسيق VR )تنسيق تسجيل الفيديو(.

ومع ذلك؛ فبالنسبة لألقراص المسجلة ببرنامج مشفر للتسجيل مرة واحدة، 
.CPRM يمكن الحصول على العرض باستخدام جهاز متوافق مع

	 .CPRM هذه الوحدة ال تدعم

مالحظات
ال يدعم هذا المشغل األقراص متعددة الجلسات أو التسجيل متعدد الحدود. 	
ويعد التسجيل متعدد الجلسات/الحدود طريقة يتم فيها تسجيل البيانات على  	

قرص واحد على مدى جلستين/حدين أو أكثر. و "الجلسة" أو "الحد" 
عبارة عن وحدة تسجيل واحدة، تتكون من مجموعة كاملة من البيانات من 

دخل السلك إلى خرج السلك.

األقراص التي ال يمكن عرضها
 	Blu-ray أقراص
 	HD أقراص
 	AVCHD
 	AVCREC
 	DVD-Audio أقراص
 	DVD-RAM أقراص
 	SACD أقراص
 	CD-G قرص
األقراص المسجلة بكتابة حزم	 
البرامج التي يمكن تسجيلها مرة واحدة فقط والتي تم تسجيلها )بالفعل( على 	 

DVD-R/-RW/-R DL قرص

حول أرقام المناطق
تحميل كل أقراص DVD-Video discs عالمة منطقة )الرقم( على الحاوية. 

تشير العالمة )الرقم( إلى المنطقة أو المناطق في العالم التي يتوافق معها 
القرص. يحمل مشغل DVD كذلك عالمة منطقة يمكن إيجادها في اللوحة 

الخلفية.
إذا حاولت عرض قرص من منطقة غير متوافقة، سيتم عرض عبارة التنبيه 

 Incompatible disc region number“ :التالية على الشاشة
Can’t play disc” )رقم منطقة القرص غير متوافق. ال يمكن عرض 

القرص(، ولن تتمكن من عرض القرص. تعمل األقراص التي تحمل العالمة 
“ALL” )الكل( في جميع المشغالت.

يوضح الشكل أدناه مناطق DVD المختلفة حول العالم.
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فيما يتعلق باألقراص المضغوطة المحمية من 
النسخ

هذا المشغل مصمم للتوافق مع مواصفات تشغيل األقراص الصوتية. كما 
ال يدعم هذا المشغل عرض أو وظائف األقراص غير المتوافقة مع تلك 

المواصفات.

عرض األقراص التي تم إنشاؤها على أجهزة الكمبيوتر 
BD/DVD والمسجالت

قد يتعذر عرض األقراص المسجلة بواسطة الكمبيوتر. يرجى تسجيل  	
األقراص بتنسيق يمكن عرضه على هذا المشغل. للتفاصيل؛ اتصل 

بالوكيل.
قد يتعذر على المشغل عرض األقراص المسجلة باستخدام كمبيوتر أو  	

مسجل BD/DVD إذا لم تكن جودة التسجيل جيدة بسبب خصائص 
القرص أو الخدوش أو األوساخ عليه أو على عدسة المسجل، إلخ.

الملفات القابلة للتشغيل
	  ISO9660 Level 1, Level يمكن عرض األقراص المسجلة بالنظام

2 و Joliet فقط.
	 )DRM( ال يمكن عرض الملفات المحمية بإدارة الحقوق الرقمية
الملفات غير المذكورة أعاله )WMV، MPEG4-AAC , إلخ.( ليس  	

من المضمون عرضها.

تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

DivX
حول DivX®   :DIVX VIDEO هو تنسيق فيديو رقمي تم ابتكاره من  	

قبل DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا الجهاز معتمد 
رسمياً  ®DivX Certified كجهاز لتشغيل فيديو DivX. قم بزيارة 
divx.com لمزيد من المعلومات وللحصول على أدوات البرمجيات 

.DivX لتحويل ملفات الفيديو الخاصة بك إلى فيديو
	  DivX يجب تسجيل جهاز :DIVX VIDEO-ON-DEMAND حول

 DivX Video-on-Demand هذا لتشغيل أفالم Certified® 
VOD(( التي يتم شرائها. وللحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم 

DivX VOD في قائمة إعدادات Options )الخيارات(. وانتقل إلى 
موقع الويب vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول 

إكمال التسجيل.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المصاحبة هي عالمات  	
تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم 

استعمالها بموجب ترخيص.

عرض ملفات الترجمة الخارجية
تتوفر مجموعات الخطوط المذكورة أدناه لملفات الترجمة الخارجية. يمكنك  	

 Subtitle رؤية مجموعة الخط المناسبة على الشاشة عن طريق ضبط
Language في صفحة 10 لمطابقة ملف الترجمة.

يدعم هذا المشغل مجموعات اللغات التالية: 	

المجموعة 1

 Afrikaans )af(, Basque )eu(, Catalan
 )ca(, Danish )da(, Dutch )nl(, English

 )en(, Faroese )fo(, Finnish )fi(, French
 )fr(, German )de(, Icelandic )is(, Irish

 )ga(, Italian )it(, Norwegian )no(,
 Portuguese )pt(, Rhaeto-Romanic )rm(,

 Scottish )gd(, Spanish )es(, Swedish
)sv( 

المجموعة 2
 Albanian )sq(, Croatian )hr(, Czech )cs(,

 Hungarian )hu(, Polish )pl(, Romanian
)ro(, Slovak )sk(, Slovenian )sl( 

المجموعة 3
 Bulgarian )bg(, Byelorussian )be(,

 Macedonian )mk(, Russian )ru(, Serbian
)sr(, Ukrainian )uk( 

 )Hebrew )iw(, Yiddish )jiالمجموعة 4

 )Turkish )trالمجموعة 5

قد ال تظهر بعض ملفات الترجمة الخارجية بشكل صحيح أو ال تظهر  	
على اإلطالق.

بشأن ملفات الترجمة الخارجية، تم دعم امتدادات أسماء ملفات تنسيق  	
الترجمة التالية )يرجى العلم أن تلك الملفات ال تظهر في قائمة تصفح 

smi ,.ssa ,.sub ,.srt. :)القرص
يجب تكرار اسم ملف الفيديو في بداية اسم الملف الخاص بملف الترجمة  	

الخارجي.
ويقتصر عدد ملفات الترجمة الخارجية التي يمكن التبديل بينها لنفس الفيلم  	

على 10 ملفات.

تنسيقات ملفات الصور المدعومة
JPEG

الدقة: حتى x 3072  2048 نقطة 	
يدعم هذا المشغل تنسيق JPEG األساسي. 	
يدعم هذا المشغل تنسيق Exif اإلصدار 2.2. 	
ال يدعم هذا المشغل تنسيق JPEG المتقدم. 	

تنسيقات ملفات الصوت المدعومة
ال يدعم هذا المشغل معدل البت المتغير VBR والترميز عديم الفقد.	 

التشغيل
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Windows Media™ Audio )WMA( 
ترددات التجميع: 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز 	
معدل البت: حتى 192 ك ب/ث 	
	  Windows Media يدعم هذا المشغل الملفات المشفرة باستخدام

 Windows Media Player اإلصدار 7/1.7, وبرنامج Player
 Windows Media Player والفئة Windows XP لنظام التشغيل

.9
ُتعد Windows Media إما عالمة تجارية مسجلة أو  	

عالمة تجارية لشركة Microsoft Corporation في 
الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.

	  Microsoft يحتوي هذا المنتج على تقنية مملوكة لشركة
Corporation وال يمكن استخدامها أو توزيعها دون 

.Microsoft Licensing, Inc ترخيص من

MPEG-1 Audio Layer 3 )MP3( 
ترددات التجميع: 32 و 44.1 و 48 كيلوهرتز	 

امتدادات الملفات القابلة للعرض

ملفات الفيديو
divx .avi.

ال يمكن عرض الملفات غير المحتوية على إشارات فيديو DivX، حتى 	 
."avi.” إذا كانت تحمل االمتداد

ملفات الصور
jpg .jpeg.

ملفات الصوت
wma .mp3.

وظائف مريحةاألقراص والملفات القابلة للتشغيل

 العرض بالترتيب المطلوب 
)عرض مبرمج(

    

 

1 .Play Mode اعرض شاشة
.HOME MENU من شاشة Play Mode اختر

2 .Program اختر
. استخدم  /  لالختيار، ثم اضغط على ENTER أو 

3 .Create/Edit اختر
.ENTER استخدم  /  لالختيار، ثم اضغط على

تختلف شاشة Create/Edit وفقاً للقرص أو الملف.	 

اختر العنوان، الفقرة، المسار أو الملف. 4
استخدم  /  /  /  لالختيار، ثم اضغط على 

.ENTER
لإلضافة إلى أحد البرامج، اختر أوالً موضع البرنامج )خطوة 	 

البرنامج(، ثم اختر العنوان أو الفصل أو المسار، ثم اضغط على 
ENTER )تضاف الملفات في نهاية البرنامج(.

اضغط على RETURN للرجوع إلى الشاشة السابقة. وإذا عدت 	 
إلى الشاشة السابقة عند اإلدخال، سيتم مسح اإلعدادات التي قمت 

ببرمجتها.
 	.CLEAR لحذف خطوة، ظللها ثم اضغط على

ابدأ التشغيل 5
.PLAY  اضغط على

لتشغيل البرنامج، اختر Playback Start من قائمة البرنامج، ثم 	 
.ENTER اضغط على

الستئناف العرض العادي، اختر Playback Stop من شاشة 	 
البرنامج، ثم اضغط على ENTER. يظل البرنامج في الذاكرة.

إللغاء البرنامج كله، اختر Program Delete من شاشة 	 
.ENTER البرنامج، ثم اضغط على

مالحظات
	  Program يمكن تشغيل البرامج بشكل متكرر. اختر إعادة البرنامج

Repeat على Repeat من شاشة Play Mode خالل التشغيل 
المبرمج.

ال يمكن عرض البرامج بترتيب عشوائي )العرض العشوائي غير ممكن  	
أثناء العرض المبرمج(.

USB تشغيل ملفات على أجهزة

   
قد ال يتعر ف المشغل على جهاز USB، أو ال يشغل ملفات، أو ال يجهز 	 

جهاز USB بالطاقة. للمزيد من التفاصيل، راجع عندما يتم توصيل 
جهاز USB في صفحة 9.

ال تدعم Pioneer أن كل الملفات المخزنة على جميع أجهزة 	 
USB ستعمل أو أن الطاقة ستصل إلى جهاز USB. كذلك يرجى 

العلم أن Pioneer لن تتحمل أية مسؤولية من أي نوع عن فقد 
الملفات المخزنة على أجهزة USB بسبب التوصيل بهذا المشغل.

1 USB التبديل إلى وضع
.DVD/USB اضغط على

2 USB أوصل جهاز
أوصل جهاز USB بمنفذ USB على اللوحة األمامية 

)صفحة 4(.
يظهر المتصفح Disc Navigator تلقائًيا.

ابدأ التشغيل 3
استخدم  /  /  /  الختيار الملف، ثم اضغط على 

.ENTER
 	.USB افصل الكهرباء قبل إزالة جهاز
 	  أو على DVD/USB اضغط على ،DVD للعودة إلى وضع

.OPEN/CLOSE

USB نقل الملفات إلى أجهزة
   

يمكن نقل ال ملفات المحفو ظة على األقرا ص إلى جهاز USB عبر المشغل.

1 .Disc Navigator اعرض شاشة المتصفح
.MENU اضغط على

اضغط على زر التوقف STOP  إليقاف التشغيل إذا شغل 	 
الملف.

اختر الملف. 2
. استخدم  /  /  /  لالختيار، ثم اضغط على 

ابدأ عملية النقل. 3
.ENTER ثم اضغط على ,Yes استخجم  /  الختيار

ستظهر عملية نقل الملفات على الشاشة.

مالحظات
ال تضغط على أية أزرار خالل عملية النقل. 	
سيتم إلقائيا إنشاء مجلد يحمل اسم "PIONEER" في جهاز USB. يتم  	

حفظ الملفات المنقولة في هذا المجلد.
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تغيير اإلعدادات

تظهر إعدادات المصنع االفتراضية بخط مائل.

 Audio Settings معلمات 
)إعدادات الصوت(

Sound Retriever )High/Low/Off( 
يظهر صوت ملف WMA أو MP3 بجودة صوت عالية. ويسري هذا  	

."mp3." أو "wma" األمر فقط على الملفات ذات االمتداد
يعتمد المؤثر على الملف. جّرب اإلعدادات المختلفة، واختر اإلعداد الذي  	

يحقق التأثير األمثل.

Equalizer )Off/Rock/Pop/Live/Dance/Techno/
Classic/Soft( 

اختر وفًقا لنوع الموسيقى المراد االستماع إليها. 	

Audio DRC )High/Medium/Low/Off( 
يجعل هذا األصوات المرتفعة أضعف واألصوات الضعيفة أعلى. 	
	 .Dolby Digital يؤثر هذا اإلعداد فقط على صوت
يعتمد التأثير على مستوى صوت الوحدات الموصولة. جرب إعدادات  	

مختلفة، واختر اإلعداد الذي يوفر أقوى تأثير.

Dialog )High/Medium/Low/Off( 
غير هذا اإلعداد إن كان صوت الحوارات منخفضا جدا. 	

حول وظيفة استرداد الصوت

عند إزالة بيانات الصوت أثناء عملية الضغط؛ تنخفض غالًبا جودة الصوت. 
وتعمل وظيفة Sound Retriever تلقائًيا على تحسين الصوت المضغوط 

وكذلك استعادة جودة صوت القرص المضغوط.

معلمات Video Adjust )ضبط الفيديو(
Sharpness )Fine/Standard/Soft( 

لضبط حدة الصورة. 	

Brightness  )20- إلى 20+(
لضبط سطوع الصورة. 	

Contrast  )16- إلى 16+(
لضبط معدل سطوع األجزاء األكثر سطوًعا وقتامة في الصورة. 	

Gamma  )3- إلى 3+(
لضبط منظر األجزاء الداكنة في الصورة. 	

)red 9 إلى green 9(  Hue
لضبط التوازن بين األخضر واألحمر. 	

Chroma Level  )9- إلى 9+(
لضبط كثافة األلوان. وهذا اإلعداد فعال للمصادر ذات األلوان المتعددة،  	

مثل الرسوم المتحركة.
يتم ضبط مستوى Brightness, Contrast, Gamma, Hue و 

Chroma Level على 0 عند الشراء.

 Initial Settings معلمات 
)اإلعدادات األولية(

يمكن تغيير إعدادات المشغل التفصيلية هنا. 	
ال يمكن اختيار Initial Settings )اإلعدادات األولية( أثناء العرض 	

 Digital Audio Out إعدادات 
)خرج الصوت الرقمي(

Digital Out
اختر ما إذا كنت تريد إخراج إشارات الصوت الرقمي On( من أطراف  	

.)Off( أم ال COAXIAL DIGITAL AUDIO OUT

Dolby Digital Out
اختر ما إذا كنت تريد إخراج إشارات )Dolby Digital( الصوتية  	

أو تحويلها إلى إشارات )Dolby Digital > PCM( خطية, حسب 
الوحدة الموصولة.

DTS Out
اختر ما إذا كنت تريد إخراج إشارات صوت )DTS( أم ال )Off( حسب  	

الوحدة الموصولة.

kHz PCM Out 96
اختر ما إذا كنت تريد إخراج إشارات صوتية بتردد )96kHz( أو تحويلها  	

إلى إشارات PCM خطية )96kHz > 48kHz( حسب الوحدة 
الموصولة.

MPEG Out
	  )MPEG( الصوتية MPEG اختر ما إذا كنت تريد إخراج إشارات

أو تحويلها إلى إشارات PCM خطية )MPEG > PCM( حسب 
الوحدة الموصولة.

اإلعداد

إعدادات Video Output )خرج الفيديو(
TV Screen

	  Letter Box(/4:3 )Pan &( 4:3( غير تنسيق عرض الصورة
 Scan(/16:9 )Wide((, حسب التلفزيون المتصل.

 Letter( 4:3 تم تعيين إعدادات المشغل االفتراضية للمصنع على
.)Box

إعدادات Language )اللغة(
Audio Language

	  DVD-Videoغّير اللغة عند االستماع إلى صوت أقراص
.)Other Language/اللغات المتوفرة/English( 

Subtitle Language
	 /English(  DVD-Video غّير لغة الترجمات المعروضة ألقراص

.)Other Language/اللغات المتوفرة

.DVD Menu Lang
	 w/( DVD-Video غّير اللغة المستخدمة لشاشات القائمة ألقراص

.)Other Language/اللغات المتوفرة/.Subtitle Lang

Subtitle Display
	 .)Off( أم ال )On( اختر عرض الترجمة

إعدادات Display )العرض(
OSD Language

غّير لغة رسائل التشغيل )Play, Stop, إلخ.( المعروضة على شاشة  	
التلفزيون )English/اللغات المتوفرة(.

Angle Indicator
	  )On( اختر ما إذا كنت تريد عرض عالمة الزاوية على شاشة التلفزيون

.)Off( أم ال

On Screen Display
اختر ما إذا كنت تريد عرض رسائل التشغيل )Play, Stop, إلخ.( على  	

.)Off( أم ال )On( شاشة التلفزيون

إعدادات Options )الخيارات(
Parental Lock

	  Password/Level Change(  DVD-Video تقييد مشاهدة
.)Country Code

DivX VOD
	  Activate(  DivX VOD عرض رمز التسجيل الالزم لعرض ملفات

.)Deactivate

Auto Power Off
اختر ما إذا كنت تريد إنهاء التشغيل تلقائًيا )On( أم ال )Off(. عند  	

الضبط على On، تتوقف الطاقة تلقائيا إذا لم يستخدم الجهاز لمدة 30 
دقيقة أو أكثر.

استرداد كل اإلعدادات إلى القيم االفتراضية
إذا كان المشغل في وضع االستعداد...

. أثناء الضغط على STANDBY/ON  اضغط على
استعمل األزرار الموجودة على اللوحة األمامية

/

/
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غالًبا ما يكون االستخدام غير الصحيح هو سبب المشكلة أو العطل. إذا واجهت مشكلة ما مع هذا المشغل، تحقق من األعراض أدناه. 	
قد تكمن المشكلة أحيانا في مكون آخر متصل بهذا المشغل. افحص المكون واألجهزة الكهرابئة الجاري استخدامها. وإذا لم تحل المشكلة بعد التحقق من األمور  	

أدناه، فاطلب من أقرب مركز خدمة معتمد تابع لـ Pioneer أو من الوكيل الذي تتعامل معه تنفيذ عملية اإلصالح.
قد ال يعمل المشغل بشكل صحيح بسبب الكهرباء الساكنة أو أي تأثير خارجي آخر. وفي تلك الحاالت، يمكن استعادة األداء العادي بفصل سلك الكهرباء ثم توصيله  	

ثانية.

الحل المحتمل للمشكلةالمشكلة
الفرق بين مستوى صوت أقراص DVD واألقراص 

المضغوطة.
قد يكون مستوى الصوت مختلًفا نظًرا لالختالفات في كيفية تسجيل اإلشارات على القرص. 	

القرص ال يمكن عرضه أو حاوية القرص تفتح 
تلقائًيا.

إذا كان القرص متسخا، أزل األوساخ عنه )صفحة 10(. 	
وضع القرص بحيث يكون الجانب المطبوع ألعلى. 	
تحقق من رقم منطقة القرص، ومن توافقه مع المشغل )صفحة 5(. ال يمكن عرض سوى األقراص التي  	

.ALL تحمل رقم المنطقة المناسبة أو عالمة
إذا كان Auto Power Off مضبوطا على On، فإن المشغل ينطفىء تلقائيا إذا لم تتم أي عملية  	ينطفىء المشغل تلقائيا.

ألكثر من دقيقة )أعاله(.
الصورة ممطوطة أو ال يمكن تغيير نسبة العرض 

إلى االرتفاع.
راجع إرشادات تشغيل التلفزيون واضبط نسبة عرض صورة التلفزيون إلى االرتفاع بشكل صحيح. 	
اضبط TV Screen بشكل صحيح )صفحة 7(. 	

عندما يكون المشغل والتلفزيون متصلين عبر إسناد فيديو، فإن وظيفة حماية النسخ التناظري قد تجعل  	الصورة مشوهة أو داكنة أثناء العرض.
الصورة الجاري عرضها على إسناد الفيديو ال تظهر بشكل صحيح. وصل المشغل والتلفزيون مباشرة.

اضبط نظام التلفزيون بشكل صحيح. الضبط االفتراضي للمصنع هو AUTO. إذا تشوهت الصورة،  	
فاضبط نظام التلفزيون على النظام المستخدم في دولتك أو منطقتك )NTSC أو PAL( )صفحة 9(.

إشارات الصوت الرقمية 96 / 88.2 كيلوهرتز 
 COAXIAL DIGITAL ال تخرج من أطراف

.AUDIO OUT

	 .96kHz > 48kHz إلى kHz PCM Out 96 اضبط 
إشارات الصوت الرقمية 96 كيلوهرتز/ 88.2 كيلوهرتز لألقراص المحمية بحقوق النسخ ال يمكن  	

إخراجها.
يمكن لهذا المشغل التعرف على حوالي 299 مجلدا في قرص واحد و 648 ملفا في مجلد واحد. وتبًعا  	أسماء المجلدات أو الملفات ال يمكن التعرف عليها.

لتركيب المجلد، قد يتعذر على المشغل التعرف على مجلدات أو ملفات معينة.
أسماء المجلدات أو الملفات ال تظهر، أو ال تظهر 

بشكل صحيح.
ال يمكن عرض سوى األشكال الحرفية الرقمية 1 بايت. وقد تظهر أسماء المجلدات والملفات التي تشمل  	

أشكاالً حرفية رقمية غير 1 بايت مثالً على شكل F_007 أو FL_001 ، وقد تصبح األحرف مشوهة.
.JPEG يلزم الكثير من الوقت لعرض ملفات	قد يلزم المشغل وقتا أطول لعرض الملفات الكبيرة. 

.JPEG تظهر أشرطة سوداء عند عرض ملفات	ذات   JPEG يمكن أن تظهر األشرطة السوداء في الجهة العليا والسفلى أو في الجانبين عند عرض ملفات
نسب عرض إى ارتفاع مختلفة.

حل المشاكل

USB عند توصيل جهاز

الحل المحتمل للمشكلةالمشكلة
.USB لم يتعرف على جهاز	وأعد توصيله.  USB افصل الكهرباء ثم افصل جهاز

ال يدعم هذا المشغل مشتركات USB. وصل جهاز USB مباشرة. 	
ال يدعم هذا المشغل سوى أجهزة USB من فئة التخزين الكبير. 	
يدعم هذا المشغل ذاكرات فالش المحمولة ووحدات عرض الصوت الرقمي. 	
نظاما الملفات FAT16 و FAT32 هما المدعومان فقط. أما غيرهما من أنظمة الملفات  	

)exFAT،NTFS، إلخ.( فهي غير مدعومة.
إذا كان جهاز USB مجهز بمهايئ تيار، فاستخدمه مع توصيل المهايئ. 	
قد ال يتم التعرف على بعض أجهزة USB بشكل صحيح. 	

الملفات المحمية بحقوق النسخ ال يمكن عرضها. 	ال يمكن عرض الملف.
الملفات المخزنة على كمبيوتر ال يمكن عرضها. 	
قد يتعذر تشغيل بعض الملفات. 	

أسماء المجلدات أو الملفات ال تظهر، أو ال تظهر 
بشكل صحيح.

العدد األقصى للحروف القابلة للعرض ألسماء المجلدات والملفات في متصفح Disc Navigator هو  	
14 حرًفا.

ترتيب أسماء المجلدات والملفات المعروضة في متصفح Disc Navigator يعتمد على توقيت وتاريخ  	أسماء المجلدات أو الملفات ال تظهر بترتيب أبجدي.
.USB تسجيل المجلدات والملفات المخزنة على جهاز

.USB يلزم وقت أكثر للتعرف على جهاز	كبيرة السعة )قد يستغرق ذلك بضع   USB قد يستغرق تحميل البيانات وقتا أطول عند توصيل أجهزة
دقائق(.
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ضبط نظام التلفزيون
إذا تشوهت صورة القرص الجاري عرضه، فاضبط نظام التلفزيون على  	

النظام المستخدم في دولتك أو منطقتك.
عند تبديل نظام التلفزيون، يقل أنواع األقراص التي يمكن تشغيلها. 	
	 .AUTO الضبط االفتراضي للمصنع هو

إذا كان المشغل في وضع االستعداد...

. أثناء الضغط على STANDBY/ON  اضغط على
استعمل األزرار الموجودة على اللوحة األمامية.

تعمل الطاقة ويتبدل نظام التلفزيون كما يظهر أدناه.
AUTOgNTSC 	

NTSCgPAL 	
PALgAUTO 	

 أنواع 
األقراص/ 

الملفات
التنسيق

 إعداد 
المشغل

NTSCPALAUTO
NTSCNTSCPALNTSC

PALNTSCPALPAL

ال يوجد قرص

PALNTSCPAL
 NTSC 

 أو
PAL 

تنبيهات عند االستخدام
عند نقل المشغل

عند نقل المشغل؛ تأكد أوالً أنه ال يوجد قرص مّحمل وأن حاوية القرص 
  في المشغل )أو على STANDBY/ON  مغلقة. ثم اضغط على

STANDBY/ON في وحدة التحكم عن ُبعد(، وانتظر تالشي مؤشر االنطفاء 
OFF في شاشة الواجهة، ثم افصل سلك الكهرباء.

فنقل المشغل مع وجود قرص داخله قد يؤدي
 للتلف.

مكان التركيب
اختر مكاًنا مستقًر بالقرب من التلفزيون أو نظام االستريو الجاري. 	
ال تضع المشغل على تلفزيون أو شاشة ملونة. كذلك، ركّبه بعيًدا  	

عن وحدات األشرطة وغيرها من األجهزة التي يسهل تأثرها بالقوى 
المغناطيسية.

تجنب األماكن التالية:
األماكن المتعرضة ألشعة الشمس المباشرة 	
األماكن الرطبة أو سيئة التهوية 	
األماكن شديدة الحرارة 	
األماكن المتعرضة لالهتزازات 	
األماكن التي تحتوي على كثير من الغبار أو دخان السجائر 	
األماكن المعرضة للسخان أو البخار أو الحرارة )المطابخ، إلخ(. 	

ال تضع شيًئا على المشغل.
ال تضع شيًئا على سطح المشغل.

تجنب إعاقة فتحات التهوية.
ال تستخدم المشغل على السجاد أو األسّرة أو األرائك كثيفة الوبر، إلخ. أو تلفه 

بقماش. فقد يمنع ذلك تشتيت الحرارة، بما يؤدي إلى التلف.

ال تعرضه للحرارة.
ال تضع المشغل على مضخم أو مكّون آخر يصدر حرارة. وفي حالة وضعه في 

حامل، وتفادًيا للحرارة الناتجة عن المضخم أو المكّون الصوتي اآلخر، ضعه 
على رف تحت المضخم.

أوقف المشغل وهو غير مستخدم.
تبعاً لحاالت اإلشارة قد تظهر أشكال شريطية في شاشة التلفزيون وتدخل 

الضوضاء في صوت البث اإلذاعي مع تشغيل المشغل. وإن حدث ذلك، فأوقف 
تشغيل المشغل.

لتكثف
إذا نقل المشغل فجأة من مكان بارد إلى غرفة دافئة )في الشتاء مثالً( أو إذا 

ارتفعت حرارة الغرفة التي يوجد فيها المشغل فجأة بسبب مدفأة، إلخ، فقد تتكون 
قطرات ماء )تكثف( في الداخل )على األجزاء العاملة والعدسة(. وعند وجود 
التكثف، لن يعمل المشغل بشكل صحيح ويصبح التشغيل مستحيالً. لذا اجعل 

المشغل يستقر على درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة أو اثنتين مع تشغيل الكهرباء 
)يعتمد الوقت على مقدار التكثف(. ستتشتت قطرات الماء ويصبح التشغيل 

ممكًنا. وقد يحدث التكثف أيًضا في الصيف إذا تعرض المشغل للهواء المباشر 
من المكيف. وفي هذه الحالة، انقل المشغل إلى مكان آخر.

تنظيف المنتج
افصل سلك الكهرباء عن منفذ الكهرباء عند تنظيف المشغل. 	
نظف المشغل بقطعة قماش ناعمة. نظف المشغل باستخدام قطعة قماشة  	

ناعمة. ومع األوساخ الشديدة، ضع قليالً من منظف محايد مخفف بنسبة 5 
إلى 6 ماء على قطعة قماشة ناعمة، ثم اعصرها جيًدا، ثم امسح األوساخ، 

ثم امسح ثانية بقماشة ناعمة جافة.
قد يسبب الكحول، والتنر، والبنزين، والمبيدات الحشرية، إلخ، تقشر  	

المطبوعات أو األلوان. وقد يؤدي ترك منتجات المطاط أو الفينيل مالمسة 
للمشغل لفترات طويلة أيًضا إلى تشويه الجسم.

عند استخدام مناديل منقوعة بالكيماويات؛ إلخ، اقرأ التنبيهات المرفقة  	
بالمناديل جيًدا.

الملحق

معلومات إضافية

تنبيه عندما تكون الوحدة مثبتة على حامل ذي باب زجاجي
ال تضغط على OPEN/CLOSE  في وحدة التحكم عن ُبعد لفتح حاوية 
القرص والباب الزجاجي مغلق. حيث سيعيق الباب حركة حاوية القرص وقد 

يؤدي إلى تلف الوحدة.

تنظيف العدسات
يجب أال تتسخ عدسة المشغل باالستعمال العادي، ولكن إذا حدث لسبب ما أي 

 Pioneer عطل بسبب التراب أو األوساخ، فعليك بمراجعة أقرب مركز خدمة
معتمد. وعلى الرغم من توفر منظفات عدسات المشغالت بشكل تجاري، فإننا ال 

ننصح باستعمالها ألنها قد تتلف العدسة.

حقوق النسخ
يحتوي هذا المنتج على تقنية حقوق النشر المحمية ببراءات االختراع األمريكية 
 .Rovi Corporation والحقوق الملكية الفكرية األخرى التي تمتلكها شركة

كذلك تمنع الهندسة العكسية والتفكيك.

عند نقل المشغل
التخزين

يجب وضع ألقراص دائما في علبها، وتخزينها عموديا، وتجنب األماكن  	
الساخنة، والرطبة، والتعرض ألشعة الشمس مباشرة والبرودة الشديدة.

تأكد من قراءة التنبيهات المرفقة بالقرص. 	

تنظيف األقراص
قد ال تعمل األقراص إذا كان عليها بصمات أو أتربة. وفي هذه الحالة،  	

استخدم قماشة تنظيف، إلخ، لمسح القرص برفق من الداخل للخارج. وال 
تستخدم أقمشة تنظيف متسخة.

ال تستخدم البنزين أو التنر أو غيره من الكيماويات المتطايرة. وال تستخدم  	
أيًضا بخاخ التسجيل أو موانع الكهرباء الثابتة.

ومع األوساخ الشديدة؛ ضع قليالً من الماء على قطعة قماش ناعمة، ثم  	
اعصرها جيًدا، ثم امسح األوساخ، ثم امسح البلل بقماشة جافة.

ال تستخدم أقراًصا تالفة )مشقوقة أو ملتوية(. 	
ال تسمح بخدش أو اتساخ أسطح اإلشارة في األقراص. 	
ال تضع قرصين في حاوية األقراص، أحدهما فوق اآلخر. 	
ال تضع قطًعا من الورق أو الملصقات على األقراص. فقد يلوي ذلك  	

األقراص مما يحيل عرضها. وانتبه أيًضا أن األقراص المؤجرة غالًبا ما 
تحتوي على ملصقات، وربما يسيل غراء الملصق. وتأكد أنه ال يوجد غراء 

حول حواف تلك الملصقات قبل استخدام األقراص المؤجرة.

األقراص ذات األشكال الخاصة
ال يمكن عرض األقراص ذات 

األشكال الخاصة )على شكل قلب، 
أو سداسي، إلخ( في هذا المشغل. ال 

تحاول تشغيل تلك األقراص، ألنها قد 
تتلف المشغل.

التكثف على األقراص
قد تتشكل قطرات الماء )التكثف( على أسطح األقراص إذا نقلت من مكان بارد 

)وخاصة في الشتاء( إلى غرفة دافئة. وقد ال تعمل األقراص بشكل عادي إذا كان 
عليها تكثف. امسح قطرات الماء بحذر عن سطح القرص قبل إدخاله.

حول العالمات التجارية

مصنعة بتصريح من معامل دولبي. "دولبي" وعالمة د - المزدوجة 	 
عالمات تجارية لمعامل دولبي.
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جدول رموز اللغات
)رموز( أسماء اللغات ورموز اإلدخال

Sinhalese )si(, 1909  Kirghiz )ky(, 1125  Bhutani )dz(, 0426  Japanese )ja(, 1001
Slovak )sk(, 1911  Latin )la(, 1201  Esperanto )eo(, 0515  English )en(, 0514

Slovenian )sl(, 1912  Lingala )ln(, 1214  Estonian )et(, 0520  French )fr(, 0618
Samoan )sm(, 1913  Laothian )lo(, 1215  Basque )eu(, 0521  German )de(, 0405

Shona )sn(, 1914  Lithuanian )lt(, 1220  Persian )fa(, 0601  Italian )it(, 0920
Somali )so(, 1915  Latvian )lv(, 1222  Finnish )fi(, 0609  Spanish )es(, 0519

Albanian )sq(, 1917  Malagasy )mg(, 1307  Fiji )fj(, 0610  Chinese )zh(, 2608
Serbian )sr(, 1918  Maori )mi(, 1309  Faroese )fo(, 0615  Dutch )nl(, 1412
Siswati )ss(, 1919  Macedonian )mk(, 1311  Frisian )fy(, 0625  Portuguese )pt(, 1620

Sesotho )st(, 1920  Malayalam )ml(, 1312  Irish )ga(, 0701  Swedish )sv(, 1922
Sundanese )su(, 1921  Mongolian )mn(, 1314  Scots-Gaelic )gd(, 0704  Russian )ru(, 1821

Swahili )sw(, 1923  Moldavian )mo(, 1315  Galician )gl(, 0712  Korean )ko(, 1115
Tamil )ta(, 2001  Marathi )mr(, 1318  Guarani )gn(, 0714  Greek )el(, 0512

Telugu )te(, 2005  Malay )ms(, 1319  Gujarati )gu(, 0721  Afar )aa(, 0101
Tajik )tg(, 2007  Maltese )mt(, 1320  Hausa )ha(, 0801  Abkhazian )ab(, 0102
Thai )th(, 2008  Burmese )my(, 1325  Hindi )hi(, 0809  Afrikaans )af(, 0106

Tigrinya )ti(, 2009  Nauru )na(, 1401  Croatian )hr(, 0818  Amharic )am(, 0113
Turkmen )tk(, 2011  Nepali )ne(, 1405  Hungarian )hu(, 0821  Arabic )ar(, 0118

Tagalog )tl(, 2012  Norwegian )no(, 1415  Armenian )hy(, 0825  Assamese )as(, 0119
Setswana )tn(, 2014  Occitan )oc(, 1503  Interlingua )ia(, 0901  Aymara )ay(, 0125

Tonga )to(, 2015  Oromo )om(, 1513  Interlingue )ie(, 0905  Azerbaijani )az(, 0126
Turkish )tr(, 2018  Oriya )or(, 1518  Inupiak )ik(, 0911  Bashkir )ba(, 0201
Tsonga )ts(, 2019  Panjabi )pa(, 1601  Indonesian )in(, 0914  Byelorussian )be(, 0205

Tatar )tt(, 2020  Polish )pl(, 1612  Icelandic )is(, 0919  Bulgarian )bg(, 0207
Twi )tw(, 2023  Pashto, Pushto )ps(, 1619  Hebrew )iw(, 0923  Bihari )bh(, 0208

Ukrainian )uk(, 2111  Quechua )qu(, 1721  Yiddish )ji(, 1009  Bislama )bi(, 0209
Urdu )ur(, 2118  Rhaeto-Romance )rm(, 1813  Javanese )jw(, 1023  Bengali )bn(, 0214

Uzbek )uz(, 2126  Kirundi )rn(, 1814  Georgian )ka(, 1101  Tibetan )bo(, 0215
Vietnamese )vi(, 2209  Romanian )ro(, 1815  Kazakh )kk(, 1111  Breton )br(, 0218

Volapük )vo(, 2215  Kinyarwanda )rw(, 1823  Greenlandic )kl(, 1112  Catalan )ca(, 0301
Wolof )wo(, 2315  Sanskrit )sa(, 1901  Cambodian )km(, 1113  Corsican )co(, 0315
Xhosa )xh(, 2408  Sindhi )sd(, 1904  Kannada )kn(, 1114  Czech )cs(, 0319

Yoruba )yo(, 2515  Sangho )sg(, 1907  Kashmiri )ks(, 1119  Welsh )cy(, 0325
Zulu )zu(, 2621  Serbo-Croatian )sh(, 1908  Kurdish )ku(, 1121  Danish )da(, 0401

جدول رموز الدول/المناطق
أسماء الدول/المناطق، ورموز اإلدخال، ورموز الدول/المناطق

no ,1415 ,النرويج  ch ,0308 ,سويسرا  us ,2119 ,الواليات المتحدة
pk ,1611 ,باكستان  se ,1905 ,السويد  ar ,0118 ,األرجنتين
ph ,1608 ,الفلبين  es ,0519 ,إسبانيا  gb ,0702 ,المملكة المتحدة

fi ,0609 ,فنلندا  th ,2008 ,تايالند  it ,0920 ,إيطاليا
mx ,1324 ,المكسيك  tw ,2023 ,تايوان  in ,0914 ,الهند
br ,0218 ,البرازيل  cn ,0314 ,الصين  id ,0904 ,إندونسيا

fr ,0618 ,فرنسا  cl ,0312 ,تشيلي  au ,0121 ,أستراليا
be ,0205 ,بلجيكا  dk ,0411 ,الدانمارك  at ,0120 ,النمسا

pt ,1620 ,البرتغال  de ,0405 ,ألمانيا  nl ,1412 ,هولندا
hk ,0811 ,هونج كونج  jp ,1016 ,اليابان  ca ,0301 ,كندا

my ,1325 ,ماليزيا  nz ,1426 ,نيو زيلندا  kr ,1118 ,جمهورية كوريا
sg ,1907 ,سنغافورة
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تيار متردد 110 إلى 240 فولت، 50 هرتز/ 60 هرتزمتطلبات الطاقة
10 واتاستهالك الطاقة

0.5 واتاستهالك الطاقة )استعداد(
0.9 كجمالوزن

271 مم )ع( x 42 مم )ا( x 208 مم )ط(األبعاد الخارجية
C° +5 إلى C° +35درجات حرارة التشغيل الممكنة

5 % إلى 85 % )دون تكثف(رطوبة التشغيل الممكنة

خرج الفيديو
Ω 75(  Vp-p 1(مستوى الخرج
طرف RCAطرف الخرج

خرج الصوت )ستريو يمين/يسار(
mVrms 200  )1 كيلوهرتز، 20- ديسيبل(مستوى خرج الصوت

طرف RCAطرف الخرج
4 إلى 44 كيلوهرتزاستجابة التردد

خرج الصوت الرقمي
طرف RCAالخرج الرقمي مزدوج المحور

USB 
USB منفذA نوع

مالحظات
مواصفات وتصميم هذا المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. 	
	 .NEC عالمة تجارية مسجلة لشركة NEC.  FontAvenue المرخص من قبل شركة FontAvenue® يتوفر هذا المنتج على خط

الملحق

المواصفات
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