دليل املستخدم
H1
للمزيد من المعلومات ،برجاء زيارة www.humaxdigital.com/me

ما هي محتويات العبوة؟

وحدة التحكم عن بُعد/البطاريتان

H1

Quick Start Guide

دليل التشغيل السريع

محول تيار متردد

مالحظة :قد تختلف الملحقات باختالف المنطقة.
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استخدام جهاز H1
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1.1بطاقة  :Micro SDلتوصيل بطاقة .Micro SD
2.2جهاز  :USBلتوصيل جهاز تخزين .USB
3.3زر التشغيل :لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز .H1
4.4الحالة :يضئ عندما يكون جهاز  H1في وضع التشغيل.
 :HDMI5.5الستخدام كبل  HDMIللتوصيل بالتلفزيون.
 :SPDIF6.6الستخدام كبل  SPDIFللتوصيل بنظام الصوت.
7.7اإليثرنت :الستخدام كبل إيثرنت للتوصيل بشبكة سلكية.
 :DC IN8.8الستخدام محول التيار المتردد للتوصيل بمصدر الطاقة.
مالحظة :قم بتوصيل القرص الصلب الخارجي بموفر الطاقة الخاص به.
في حالة عدم االلتزام بذلك ،قد يتوقف تشغيل جهاز .H1
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استخدام وحدة التحكم عن بُعد
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 :POWER1.1تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
2.2األسهم :تحريك المؤشر ألعلى أو ألسفل أو يمي ًنا أو يسا ًرا
3.3األزرار :التطبيقات التفاعلية
4.4الخلف :العودة إلى الشاشة السابقة.
تشغيل/إيقاف مؤقت,
تقديم,
5.5عناصر التحكم في التشغيل:
تقديم
 :A، B6.6االنتقال مباشرة إلى التطبيقات األكثر استخدا ًما
 :HOME7.7االنتقال إلى الشاشة 4الرئيسية
2
 :OK8.8تحديد قائمة أو تأكيد الخيار
3
9.9القائمة :عرض القائمة الرئيسية
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تركيب البطاريتني

إشعار مهم
إن بطاريتي وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بك من نوع  ،2 x AAAبقدرة  1.5فولت تيار مباشر.
يجب عليك أال تجمع بين نوعي بطاريات مختلفين ،أو تجمع بين بطارية جديدة وأخرى قديمة.
وال تستخدم بطاريتين قابلتين إلعادة الشحن .ولتجنب التع ّرض لخطر االنفجار ،يجب عليك
مالحظة قطبية البطاريتين الموضحتين داخل المكان المخصص لهما .كما يجب عليك استبدال
البطاريتين بأخريين من النوع الموضح أعاله فقط .ال تع ّرض البطاريتين لحرارة زائدة ،مثل
الشمس والنار ،وال تقم بإعادة شحنهما .وفي حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لفترة
طويلة ،قم بإزالة البطاريتين .يرجى االلتزام باللوائح الخاصة بالبيئة وال ُنظُم العامة! كما يجب
التخلص من البطاريتين بمعزل عن النفايات األخرى! وقبل التخلص من البطاريتين ،اسأل التاجر
عما إذا كانتا تخضعان ألي عملية إعادة تدوير خاصة أم ال ،وعما إذا كان يمكنه التخلص منهما أم ال.

Battery

أدخل البطاريتين بحيث يتطابق الطرفان الموجب ( )+والسالب ( )-عند كل نهاية.
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توصيل جهاز H1
6
Ethernet

HDMI
TV

Router
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1.1التوصيل بالتلفزيون
استخدم كبل ( HDMIغيرمرفق بالجهاز) للتوصيل بالتلفزيون.
2.2االتصال باإلنترنت
استخدم كبل إيثرنت (غير مرفق بالجهاز) للتوصيل بالتلفزيون.
مالحظة :يمكن االتصال بالشبكات الالسلكية.
3.3التشغيل
استخدم محول تيار متردد في منفذ  DC INفي جهاز  ،H1ثم قم بتوصيله بمقبس الحائط.
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ضبط جهاز H1
عند تشغيل جهاز  H1ألول مرة ،اتبع التعليمات إلعداداه.
اضغط على الزر التشغيل في جهاز  H1أو من وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل الجهاز.
1.1اللغة
حدد لغتك.
2.2االتصال باإلنترنت
يكتشف جهاز  H1االتصال بشبكتك السلكية تلقائ ًيا.
إذا لم يتمكن الجهاز من االتصال بالشبكة ،اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة إلعداد الشبكة الالسلكية.
حدد شبكتك من قائمة الشبكات وأدخل كلمة المرور .كلمات مرور الشبكات حساسة لحالة األحرف.
3.3المنطقة الزمنية
حدد منطقتك.
4.4النتيجة
اكتمل ضبط الجهاز.
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الحصول عىل تطبيق HUMAX Playmote
يمكنك استخدام هاتفك المحمول كوحدة تحكم عن بُعد من أي مكان في منزلك.
1.1انتقل إلى  Google playأو  App Storeلتنزيل تطبيق .HUMAX Playmote
2.2ابحث بالكلمة الرئيسية .HUMAX
3.3قم بتنزيل تطبيق  HUMAX Playmoteوتثبيته على هاتفك المحمول.

iOS

Android

االقتران مع جهاز H1
تأكد من اتصال جهاز  H1وهاتفك المحمول بنفس الشبكة.
عند تثبيت تطبيق  HUMAX Playmoteللمرة األولى ،يجري هاتفك المحمول مس ًحا لجهاز  .H1ويظهر رمز رقم التعريف الشخصي
على التلفزيون.
أدخل رمز رقم التعريف الشخصي في هاتفك المحمول لالقتران مع جهاز .H1
مالحظة :اضغط علي ابحث عن جهاز في هاتفك المحمول إذا لم يظهر رمز رقم التعريف الشخصي علي التلفزيون.
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تصفح الشاشة الرئيسية
يمكنك تصفح الشاشة الرئيسية من وحدة التحكم عن بُعد أو من هاتفك المحمول باستخدام تطبيق .Playmote
الفئة

الوصف

األحدث

القوائم أو التطبيقات التي استخدمتها مؤخ ًرا
يمكن عرض حتى  18تطبيقًا.

المستحسنة

التطبيقات التي توصي  HUMAXباستخدامها
ال يمكنك حذف تطبيقات من قائمة التطبيقات المستحسنة.

+HUMAX plus

يمكنك البحث عن التطبيقات وتنزيلها من متاجر التطبيقات.

جميع التطبيقات

جميع التطبيقات التي تم تثبيتها على الجهاز

اإلعدادات

يمكنك الوصول إلى اإلعدادات لتحديث البرنامج وضبط االتصال بالشبكة وإدارة المنتج والمزيد أيضً ا.
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العرض الالسليك
يمكنك عرض شاشة هاتفك المحمول السلك ًيا على شاشة التلفزيون باستخدام الجهاز.
تأكد أوالً من اتصال جميع األجهزة بنفس الشبكة.

1.1اضغط على الزر .HOME
2.2انتقل إلى  +HUMAX plusوحدد العرض الالسلكي.

من هاتفك المحمول

1.1حدد العرض > العرض الالسلكي من قائمة اإلعدادات وقم بضبطه على تشغيل.
2.2حدد البحث عن وحدات العرض.
3.3حدد  Android_dd97من هاتفك المحمول لالتصال بوحدة العرض الالسلكي .وستظهر شاشة هاتفك المحمول على شاشة التلفزيون.

مالحظة:
•ال يمكنك استخدام وظيفة العرض الالسلكي وتطبيق  Playmoteفي الوقت نفسه إال عند اتصالهما بنفس الشبكة الالسلكية.
•ال يمكنك استخدام هذه الوظيفة في األجهزة التي تعمل بنظام تشغيل .iOS
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تشغيل محتويات الوسائط
يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والموسيقى والصور من أجهزة التخزين المتصلة أو أجهزة الشبكة المنزلية على التلفزيون لديك .تأكد من
اتصال جهاز تخزين  USBأو الشبكة بطريقة صحيحة.
1.1اضغط على الزر .HOME
2.2انتقل إلى  +HUMAX plusوحدد مشغل وسائط .HUMAX
3.3حدد فيديو أو موسيقى أو صورة.
اضغط على زر القائمة لضبط الخيارات.
4.4حدد ملفًا لتشغيله.

تشغيل ملفات من أجهزة DLNA

1.1حدد .DLNA
2.2حدد أجهزة  DLNAالخاصة بك.
3.3حدد ملفًا لتشغيله.

تشغيل ملفات من خادم الشبكة

1.1حدد الشبكة.
2.2حدد إضافة جهاز تخزين متصل بالشبكة.
أدخل معرف الخادم وكلمة المرور للوصول إلى المجلد المشترك.
3.3حدد ملفًا لتشغيله.
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تنزيل تطبيقات من +HUMAX plus
يمكن تصفح التطبيقات المدعومة من  HUMAXوتنزيلها.
تتوفر تطبيقات  Kidsوتطبيقات  HUMAXمجانًا.
1.1اضغط على الزر .HOME
2.2انتقل إلى .+HUMAX plus
3.3حدد تطبيقات  HUMAXأو تطبيقات .Kids
4.4حدد التطبيق الذي تريد تنزيله.
5.5حدد نعم .يمكنك العثور على التطبيقات في الفئة كافة التطبيقات.

إلغاء تثبيت التطبيقات

1.1انتقل إلى اإلعدادات.
2.2حدد التطبيقات.
3.3حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته ثم حدد إلغاء التثبيت.
4.4حدد .OK

تحرير التطبيقات
يمكنك تحرير أو تعديل التطبيقات من جميع التطبيقات أو .+HUMAX plus
1.1اضغط على الزر .HOME
2.2انتقل إلى جميع التطبيقات أو .+HUMAX plus
3.3اضغط على زر القائمة لبدء وضع التحرير.
4.4حدد التطبيق الذي تريد نقله أو حذفه ثم اضغط على الزر .OK

تعيين االختصارات
يمكنك تعيين مفتاح تشغيل سريع لتطبيقك المفضل باختيار الزر  Aأو  Bمن وحدة التحكم عن بُعد.

1.1حدد تطبيقك المفضل.
2.2اضغط ضغطة طويلة على الزر  Aأو  Bمع تحديد التطبيق ،لتجعله يعمل بالضغط على مفتاح التشغيل السريع.
3.3تظهر رسالة التأكيد على الشاشة.
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استكشاف املشاكل وإصالحها
قبل االتصال بمركز الخدمة المحلي ،الرجاء قراءة النصائح التالية بعناية .في حالة استمرار وجود المشكلة بعد تنفيذ اإلجراءات التالية،
الرجاء االتصال بالموزع المحلي للمنتج أو مركز الخدمة للحصول على مزيد من اإلرشادات.

الطاقة
جهاز  H1ال يعمل.
•افحص محول التيار المتردد وتأكد من توصيله بمقبس الحائط.
•افحص بطاريتي وحدة التحكم عن بُعد.

الصورة
الصورة منعدمة أو رديئة
•تأكد من توصيل جهاز  H1بمصدر الطاقة وأنه في وضع التشغيل.
•تأكد من توصيل كبل  HDMIجيدًا بالتلفزيون.
•افحص مستوى سطوع شاشة التلفزيون.

الصوت
الصوت منعدم أو رديء
•تأكد من توصيل كبل  HDMIأو  S/PDIFبشكل صحيح.
•افحص مستويات صوت التلفزيون.
•إذا كان جهاز  H1متصالً بجهاز صوت رقمي باستخدام كبل  ،SPDIFتأكد أن جهاز الصوت الرقمي يعمل.
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وحدة التحكم عن بُعد
وحدة التحكم عن بُعد ال تعمل.
•تأكد من إدخال البطاريتين بشكل صحيح في وحدة التحكم عن بُعد.
•أخرج البطاريتين وأعد تركيبهما في وحدة التحكم عن بُعد.
تطبيق  HUMAX Playmoteال يعمل
•تأكد من اتصال هاتفك المحمول وجهاز  H1بنفس الشبكة.
•تأكد من اقتران  HUMAX Playmoteمع جهاز .H1
•تأكد من توصيل كبل اإليثرنت بجهاز التوجيه الالسلكي.
•تجنب وجود المعوقات مثل المعادن أو الجدران الحجرية أو االسمنتية بين جهاز  H1وجهاز التوجيه الالسلكي.

الشبكة
الشبكة السلكية غير متصلة.
•تأكد من توصيل كبل اإليثرنت بجهاز .H1
•تأكد من ضبط إعدادات الشبكة بشكل صحيح.
الشبكة الالسلكية غير متصلة.
•تأكد من تحديد الشبكة الالسلكية الصحيحة.
•لضبط الشبكة الالسلكية ،انتقل إلى الصفحة الرئيسية > اإلعدادات > شبكة  LANالسلكية.
حدد الشبكة الالسلكية وأدخل رمز رقم التعريف الشخصي .إذا لم تظهر الشبكة الالسلكية الخاصة بك ،حدد إضافة شبكة.
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املواصفات
•نوع مصدر الطاقة :محول خارجي
•مدخل الجهد الكهربائي 100 :فولت –  240فولت ~  50/60هرتز
•استهالك الطاقة 12 :فولت  1.0أمبير
•الحماية :منصهر داخلي منفصل ونظام وقاية من الصواعق
•الحجم (العرض×العمق×االرتفاع)( 20 × 88 × 88 :مم)
•الوزن 87 :جرام
•درجة الحرارة المناسبة للتشغيل 40° ~ 0° :درجة مئوية

دعم عمالء HUMAX
يوجد المزيد من المعلومات حول المنتج على موقع  HUMAXاإللكتروني .عند الحاجة للحصول على خدمة الضمان للمنتج ،الرجاء
التواصل معنا بالوسائل التالية للوصول إلى الجهة المختصة.
الشرق األوسط
(دبي .اإلمارات العربية المتحدة)

البريد اإللكتروني:
موقع الويب:
اللغة:

callcenterME@humaxdigital.com
http://www.humaxdigital.com/me/support
العربية/اإلنجليزية

مالحظة :للحصول على معلومات حول إصالح الجهاز ،تفضل بزيارة موقعنا على الويب .يمكنك تنزيل دليل المستخدم من موقع ويب
.HUMAX
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إرشادات السالمة
برجاء قراءة إرشادات السالمة قبل استخدام الجهاز لتتجنب التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة بدنية.
•ال تقم بثني أو لف سلك التيار الكهربائي لتتجنب إتالفه.
•ال تلمس قابس التيار الكهربائي ٍ
بأيد مبتلة لتتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
•ال تقوم بتركيب الجهاز بجانب مصادر الحرارة مثل األجهزة المشعة أو فتحات التدفئة أو المواقد أو أي أجهزة أخرى مشعة للحرارة.
•ال تضع مصادر لهب مكشوفة مثل الشموع المضاءة على الجهاز أو بالقرب منه.
•استخدم الكبالت المرفقة مع المنتج فقط.
•ال تحاول إصالح الجهاز أو فكه بنفسك ،القيام بذلك يبطل الضمان.
•قبل فصل الجهاز عن التلفزيون ،افصل مصدر التيار الكهربائي عنه واتركه ليبرد ،قد ال تستطيع لمسه بسبب السخونة.
العالمات التجارية
•تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل  .Dolbyإن  Dolbyورمز  Dالمزدوج تمثل عالمات تجارية لمعامل .Dolby
كل من  HDMIوشعار  HDMIوواجهة الوسائط المتعددة فائقة الجودة High-Definition
•يعد ٌ
 Multimediaعالمات تجارية مسجلة وغير مسجلة لشركة .HDMI Licensing LLC
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جواز گارانتی
کته مهم:
از این جواز به همراه اصل صورتحساب یا رسید در محل امنی نگهداری کرده و در صورت نیاز به تعمیرات تحت گارانتی ،آنها را به
فروشنده یا محل خرید نشان دهید.
•شماره مدل:
•شماره سریال:
•تاریخ خریداری:
•امضای فروشنده:
•امضای خریدار:
هیومکس از اینکه اخیرا ً محصول هیومکس را خریداری کردید از شما تشکر می کند.
برای بهره مندی شما ،توصیه می کنیم که شماره سریالی که روی محصول درج شده و سایر اطالعات خرید در این کارت را یادداشت
نموده و آنرا به همراه مدارک شخصی خود به همراه مدرک خرید نگه دارید .این اطالعات به ما اجازه خواهد داد که بهتر نیازهای شما
را برآورده کنیم.
•رشایط گارانتی
از این جواز به همراه اصل صورتحساب یا رسید در محل امنی نگهداری کرده و در صورت نیاز به تعمیرات تحت گارانتی ،آنها را به
فروشنده یا محل خرید نشان دهید.
•گارانتی مرصف کنندگان هیومکس
هیومکس ضامنت می کند که این محصول از هرگونه نقص در مواد و طرز ساخت منوط به رشایطی که در پشت صفحه درج شده
عاری باشد.
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•رشایط
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

.8

يسري ضمان  HUMAXلفترة زمنية قدرها سنة واحدة من تاريخ الشراء األول.
در صورتیکه این محصول در طول دوره گارانتی به طور صحیح کار نکند ،فروشنده یا توزیع کننده این محصول را برای منظور طراحی شده
بدون اخذ هزینه کارکرد و قطعات تعمیر خواهد نمود.
این گارانتی فقط جواز گارانتی که به طور صحیح توسط خریدار پر شده و به فروشنده به همراه اصل صورتحساب یا رسید ارائه شده را
قبول خواهد نمود.
این گارانتی هزینه های حمل و نقل یا ارسال از شما به ما را پوشش نمی دهد.
مسئولیت های توزیع کننده به تعمیر قطعات معیوب محدود می شود .هزینه ها و خطرات ترابری به فروشنده به اضافه جدا کردن و
نصب محصول و هرگونه هزینه دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تعمیر آن مربوط می شود تحت پوشش این گارانتی نمی
باشند.
هزینه همه تعمیرات تحت گارانتی توسط فروشگاه های تعمیراتی غیرمجاز بازپرداخت نشده و اگر چنین تعمیراتی موجب آسیب وارد
شدن به این محصول شوند تحت پوشش این گارانتی نخواهند بود.
این گارانتی به موارد دیگر کاستی در مواد یا طرز ساخت مربوط نشده و به ویژه موارد زیر را پوشش نمی دهد:
a.aکنترل های دوره ای ،تنظیمات ،نگهداری یا تبدیل به اضافه تعویض قطعات به واسطه فرسودگی عادی؛
b.bآسیب به واسطه سوانج ،سهل انگاری ،تبدیالت  ،استفاده از قطعات غیرهیومکس ،استفاده ،نصب یا بسته بندی نامناسب؛
c.cآسیب به واسطه صاعقه ،آب ،آتشسوزی ،جنگ ،آشوب ،ولتاژ برق نامناسب ،هواگیری نامناسب یا هرگونه علت دیگری که در کنترل
توزیع کننده نباشد؛
d.dمحصوالتی که برچسب حاوی شماره سریال کنده شد ،مخدوش شده یا ناخواناست.
این گارانتی به هر شخصی که به طور قانونی این محصول را در ظرف دوره گارانتی ابتیاع کرده عرضه می شود.

 .9حداکثر مسئولیت هیومکس از بهای واقعی خریداری که توسط شما برای این محصول پرداخت شده تجاوز نخواهد کرد.
هیومکس در هیچگونه موقعیتی برای آسیب های ویژه ،جزئی ،استنتاجی یا غیرمستقیم مسئول شناخته نخواهد شد.
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