إخطار

إخطار

الضمان

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة  .HUMAXالرجاء قراءة دليل المستخدم الذي بين يديك بعناية
لتتمكن من تركيب الجهاز واستخدامه بشكل آمن والمحافظة عليه في أعلى مستويات األداء .ضع دليل
المستخدم دو ًما بالقرب من المنتج للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل .تخضع المعلومات الواردة بدليل
المستخدم للتغيير دون إشعار مسبق.

حقوق النشر (حقوق النشر محفوظة لشركة © )HUMAX 2016
ال يجوز النسخ أو االستخدام أو الترجمة بشكل جزئي أو كلي دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من
شركة  HUMAXباستثناء الموافقة على ملكية حقوق النشر وقانون حقوق النشر والتأليف.

معاني الرموز
لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية ,ال تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
ال توجد أجزاء يمكن إصالحها بواسطة المستخدم داخل الجهاز .في حالة حدوث عطل,
اتصل بأفراد الصيانة المؤهلين.
يشير هذا الرمز الى وجود جهد كهربائي خطير داخل المنتج مما يمثل خطرا ً
بإمكانية تسببه في التعرض لصدمة كهربائية أو إصابات شخصية.
يشير هذا الرمز إلى وجود تعليمات هامة مصاحبة للمنتج.

تحذيرات وتنبيهات ومالحظات
يرجى االنتباه طوال هذا الدليل للعالمات التالية التي تشير إلى حاالت خطرة.
تحذير
تشير إلى موقف خطير قد ينتج عنه إصابة خطيرة
تنبيه
تشير إلى موقف قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز أو بالمعدات األخرى
مالحظة
يشير الى معلومات اضافية ليكون المستخدم على معرفة بالمشاكل و المعلومات ذات االهمية للمساعدة في
فهم و تركيب و استخدام و صيانة الجهاز.

ال يشمل الضمان األجزاء التي تتلف نتيجة سوء استخدام المعلومات التي يحتوي عليها هذا الدليل.

إرشادات التخلص من نفايات األجهزة الكهربية واإللكترونية
ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية األخرى بعد انتهاء عمره االفتراضي .الرجاء
فصل هذا المنتج عن باقي أنواع األخرى من النفايات وإعادة تدويره بحذر لتعزيز إعادة االستخدام
المستدامة للموارد المادية .وهذا بدوره سيحُول دون حدوث أضرار محتملة للبيئة وصحة اإلنسان نتيجة
التخلص من النفايات بأساليب غير صحيحة.
المستخدمون المحليون:
يُرجى االتصال بالبائع الذي تم شراء المنتج منه ،أو بمكتب الحكومة المحلية التابع لهم لمعرفة التفاصيل
الخاصة بمكان وكيفية إيداع هذا الجهاز إلعادة تدويره بشكل آمن بيئيًا.
أصحاب األعمال:
بالمورد الذي يتعاملون معه والتحقق من بنود عقد الشراء وشروطه .ويجب عدم
يجب عليهم االتصال
ِّ
خلط نفايات هذا المنتج مع النفايات التجارية األخرى للتخلص منها.

العالمات التجارية
•
•
•
•

تُعد  Irdetoعالمة تجارية لشركة .Irdeto Access B.V
تم تصنيعها بموجب ترخيص شركة دولبي البوراتوريز "،Dolby ."Dolby Laboratories
و Dolby Audioورمز حرف  Dالمزدوج هي عالمات تجارية تابعة لشركة Dolby
.Laboratories
تًعد  HDMIوشعار  HDMIوواجهة الوسائط المتعددة فائقة الجودة
 High-Definition Multimediaعالمات تجارية وعالمات تجارية
مسجلة لشركة .HDMI Licensing LLC
يتضمن هذا البند تقنية حماية النسخ التي تحميها براءات االختراع في الواليات المتحدة وغيرها من
حقوق الملكية الفكرية لحماية النسخ .يحذر كالً من الهندسة العكسية والتفكيك.

مالحظة :يظهر اسم الطراز أسفل هذا المنتج.
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حرصا ً على سالمتك

صا على سالمتك
حر ً
التحذيرات والتنبيهات

إرشادات األمان
.1
•
•
.2
•
.3
•
.4
•
•
.5
•
•
•
•
.6
•
.7
•

مورد الطاقة
ِّ
مورد الطاقة الموضح في بطاقة المنتج
قم بتشغيل المنتج باستخدام نوع ِ ّ
فقط .إذا كنت غير متأكد من نوع المصدر الكهربائي المتوفر في منزلك،
فاتصل بشركة الكهرباء المحلية لديك.
مورد الطاقة قبل بدء إجراءات الصيانة أو التركيب.
افصل ِ ّ
الحمل الزائد
والمحول
تأكد من توافق معدل الجهد الكهربي بمأخذ الحائط وسلك التمديد
ّ
مع الجهد الكهربي للجهاز ،غير ذلك ,يمكن ان يسبب صدمة كهربائية أو
حريق.
السوائل
احرص على إبعاد السوائل عن المنتج ،وال تضع أي شيء يحتوي على
سوائل فوق المنتج.
التنظيف
افصل الجهاز من مأخذ الحائط قبل تنظيفه.
استخدم قطعة قماش رطبة لتنظيف المنتج ،وال تنظفه بمواد مذيبة،
وامسح السطح برفق بقطعة قماش ناعمة حتى ال تخدش الجهاز.
التهوية
تأكد من عدم انسداد الفتحات الموجودة أعلى المنتج ،وذلك ألهميتها في
توفير التهوية للجهاز.
ال تضع أجهزة إلكترونية فوق الجهاز.
ال تضع أي أغراض فوق الجهاز ،ألن ذلك قد يؤدي إلى منع التهوية أو
خدش سطح المنتج.
الحفاظ على مسافة ال تقل عن  10سم حول المنتج للحصول على التهوية
الكافية.
الملحقات
ال تستخدم أي ملحقات غير معتمدة ألنها قد تكون خطرة أو قد تلحق
الضرر بالجهاز.
الصواعق أو العواصف أو عدم االستخدام
قم بفصل الجهاز من المقبس وفصل الهوائي عند هبوب عاصفة رعدية
أو عند تركه دون استعمال أو استخدام لفترات طويلة .يحول ذلك دون
اإلضرار بالجهاز نتيجة للبرق أو االرتفاع المفاجئ في الكهرباء.
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 .8األجسام الغريبة
• ال تُدخل أي أجسام خالل فتحات الوحدة ،حيث قد تالمس نقاط ذات جهد
كهربي عالي بها أو قد تحدث تلفًا بأجزاء الجهاز.
 .9استبدال أجزاء من الجهاز
• عند الحاجة إلى استبدال أجزاء من الجهاز ،تأكد من استخدام فني الصيانة
لقطع الغيار التي يحددها المصنّع أو تلك التي تتمتع بنفس خصائص
األجزاء األصلية .قد يؤدي إجراء استبدال غير مصرح به إلى إلحاق
أضرار إضافية بالجهاز.
 .10التوصيل بوحدة  LNBلطبق القمر الصناعي/بإشارة تلفزيون أرضي/
بهوائي
مورد الطاقة قبل توصيل الكبل بطبق القمر الصناعي/إشارة
• افصل ِ ّ
تلفزيون أرضي/الهوائي أو فصله .وقد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى تلف
وحدة /LNBسلك التلفزيون األرضي/الهوائي.
 .11التوصيل بالتلفزيون
مورد الطاقة قبل توصيل الكبل بالتلفزيون أو فصله .وقد يؤدي
• افصل ِ ّ
عدم االلتزام بذلك إلى تلف التلفزيون.
 .12التوصيل األرضي (للقمر الصناعي فقط)
وصّل كبل  LNBبالنظام األرضي لطبق القمر الصناعي.
•
ِ
 .13مكان وضع الجهاز
• ضع الجهاز داخل المبنى لتجنب تعرضه للصواعق أو المطر أو أشعة
الشمس .ال تضع الجهاز بالقرب من مصدر إشعاع أو مقياس حرارة.
• اترك مسافة  10سم على األقل بين الجهاز واألجهزة األخرى التي تتأثر
سريعًا بالمؤثرات الكهرومغناطيسية مثل التلفزيون أو مسجل شرائط
الفيديو.
• إذا قمت بوضع الجهاز على رف أو مكتبة ،تأكد من وجود تهوية جيدة
ومن اتباع تعليمات المصنع الخاصة بوضعه على مكان مرتفع.
• ال تضع الجهاز فوق سطح غير مست ٍو أو مستقر يجعله عُرضة للسقوط.
قد يؤدي سقوط الجهاز إلى حدوث إصابات خطيرة لألفراد أو أضرار
جسيمة للجهاز.
 .14البيئة
• يجب مراعاة النواحي البيئية للتخلص من البطارية.
• يجب العناية بهذا الجهاز عند استخدامه في األجواء المدارية و/أو
المتوسطة.

 .1لتجنب تلف سلك التيار الكهربي أو القابس
• ال تقم بتعديل أو إدخال سلك التيار الكهربي أو المقبس بشكل عشوائي.
• ال تقم بثني أو لوي سلك التيار الكهربي.
• تأكد من فصل سلك التيار الكهربي مع اإلمساك بالقابس.
• اجعل أجهزة التدفئة بعيدة قدر اإلمكان عن سلك التيار الكهربي حتى ال
يذوب غطاء الفينيل.
• يجب أن يتمكن المستخدم من الوصول إلى مقبس التيار الكهربائي بسهولة
باعتباره جهاز يستخدم لفصل التيار الكهربائي.
• يجب أن تظل جميع مفاتيح القطب الرئيسية جاهزة للتشغيل( .للمنتجات ذات
مفاتيح الطاقة)
 .2لتجنب حدوث صدمة كهربية
• ال تفتح الجسم الرئيسي للجهاز.
• يحظر إدخال المعادن أو األجسام سريعة االشتعال داخل المنتج.
• ال تلمس قابس التيار الكهربي بأي ٍد مبتلة.
• افصل سلك التيار الكهربي في حالة حدوث برق.
• افصل كبل التيار الكهربي قبل تركيب الكبل الهوائي.
 .3لتجنب تلف المنتج
• ال تستخدم الجهاز عندما يكون معطالً .قد يؤدي االستمرار في استخدام
المنتج رغم وجود أعطال به إلى حدوث أضرار بالغة .يُرجى االتصال
بمركز خدمة العمالء في حالة حدوث أي مشاكل بالجهاز.
• ال تقم بإدخال معادن أو مواد غريبة في الفتحات المخصصة لتثبيت
الوحدات والبطاقات الذكية .فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز
وتقليل عمره االفتراضي.
• ال تراكم األشياء على المنتج ،فقد يسبب هذا الشقوق والتشوه والتلطيخ.

المحتويات و االجهزة الملحقة

المحتويات
إخطار1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حرصا ً على سالمتك 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المحتويات و االجهزة الملحقة 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المحتويات
األجهزة الملحقة
بدء االستخدام4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الجزء األمامي والجزء الخلفي
التوصيالت
وحدة التحكم عن بُعد
المعالج
مشاهدة التلفاز  8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصفحة الرئيسية
قائمة القنوات
بحث ذكي
دليل التلفاز
إعدادات النظام

األجهزة الملحقة
اإلعدادات 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اإلعدادات العامة
إعدادات الشبكة
إعدادات القنوات
البحث عن القنوات [هوائي ثابت]
البحث عن القنوات [هوائي ]SCD
الملحق  81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المواصفات
استكشاف األخطاء وإصالحها
مركز دعم عمالء HUMAX
قاموس المصطلحات
شهادة الضمان

Quick Start Guide

User’s Manual

دليل بدء التشغيل السريع/
دليل المستخدم

محول تيار متردد
ّ

جهاز التحكم عن بُعد
ناتيراطبلا /

كبل HDMI

مالحظة :االكسسوارات يمكن ان تتغير وفقا ً للمكان.

OMAN-TRA
R/3405/16
D100428
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بدء االستخدام

الجزء األمامي والجزء الخلفي
مالحظة :قد تختلف الصورة عن الشكل الحقيقي للمنتج.

إدخال البطاقة الذكية
 .1امسك البطاقة الذكية أفقيًا بحيث يكون وجه
الرقاقة اإللكترونية موج ًها لألسفل.
 .2أدخل البطاقة الذكية في الفتحة.
االستعداد
للتبديل بين وضعي التشغيل واالستعداد
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ُ :LNB INاستخدمه لتوصيل كبل هوائي القمر الصناعي.
 :VIDEO/AUDIOاستخدم كبل  RCAللتوصيل بالتلفزيون.
 :HDMIاستخدم كبل  HDMIللتوصيل بالتلفزيون.
 :Ethernetقم بإصال كابل الشبكة.
 :USBللحصول على الدعم الفني فقط.
محول التيار المتردد :استخدم محول التيار المتردد للتوصيل بموفر الطاقة.

بدء االستخدام

التوصيالت

توصيل الهوائي

يوضح هذا القسم كيفية توصيل المنتج بطريقة تجعله يتوافق مع األجهزة الموجودة لديك ،باإلضافة إلى الحصول على أفضل
جودة لإلشارة.
تحذير:

صل جميع األجهزة قبل وضع أي سلك من أسالك التيار الكهربي بمأخذ الحائط .احرص دو ًما على
و ّ
إيقاف تشغيل المنتج والتلفزيون واألجهزة األخرى قبل توصيل أي كبالت أو فصلها.

صل الهوائي بدخل .LNB IN
1و ّ

توصيل التلفزيون
2 1-استخدام كبل HDMI
للحصول على أفضل جودة للصور ،استخدم كبل  HDMIللتوصيل بالتلفزيون.

TV

 2-2استخدام كبل RCA
Router

6
Ethernet

3-1

HDMI

2-1

RCA Cable

2-2

Antenna

1

استخدام كابل  RCAيوفر دقة اقل و ذلك الن اشارة الـ  HDال يمكن ان تُستقبل
بدقة كاملة.

االتصال بالشبكة
3 1-االتصال بشبكة LAN
 .1استخدم كبل  Ethernetلتوصيل المنتج بموجّه شبكة .LAN
 .2حدد الخيارات الخاصة بشبكة .LAN
> اإلعدادات > إعدادات الشبكة لتحديد خيارات الشبكة).
(انتقل إلى

3 2-االتصال بشبكة  LANالالسلكية
مالحظة:
ّ
بالموزع المحلي أو بمركز خدمة عمالء .HUMAX
• إذا واجهت أي مشكلة عند إعداد المنتج ،فالرجاء االتصال
• يؤدي توصيل التلفزيون بخرج الصوت/الفيديو الخاص بالمنتج مباشرة ً إلى ضمان الحصول على صورة أكثر إشراقًا،
كما يعمل على تحسين جودة العرض.

>اإلعدادات > إعدادات الشبكة > تهيئة شبكة  ،WLANوحدد
انتقل إلى
الخيارات الخاصة بشبكة  LANالالسلكية.
مالحظة:
• يُنصح بتوصيل الشبكة عبر اتصال  LANمباشر.
• تأكد من أن المسافة بين نقطة الوصول لشبكة  LANالالسلكية والمنتج ليست
كبيرة جدًا؛ فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض جودة الخدمة.

توصيل الكهرباء
 4قم بتوصيل محول التيار المتردد إلى مقبس الكهرباء.
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بدء االستخدام

1

1

االستعداد

التحويالت بين أوضاع االستعداد والتشغيل

بحث

إجراء بحث ذكي

GUIDE
APPS
VOD

عرض دليل البرامج
االنتقال إلى تطبيقات التلفزيون
االنتقال إلى خدمات الفيديو حسب الطلب
واإلرجاع السريع،
التسجيل،
والتشغيل/اإليقاف المؤقت،
والتقديم السريع ،واإليقاف
عرض قائمة التسجيالت
إعادة التشغيل الفورية
عرض قوائم الخيارات
عرض قائمة القنوات
عرض قائمة القنوات المفضلة
تحرك المؤشر ألعلى ،أو ألسفل ،أو إلى اليسار ،أو اليمين

أزرار التحكم في إعادة
التشغيل
PLUS
CH LIST
FAV
أزرار األسهم
OK

2

2

اختيار القائمة أو التأكيد

EXIT

قم بإغالق جميع شاشات العرض ()OSD

BACK

العودة إلى القنوات السابقة أو الشاشة السابقة

⊿ -/+

تغيير حجم الصوت

∨P ∧/

تغيير القناة أو الصفحة

الصفحة الرئيسية

عرض قائمة الصفحة الرئيسية

الكتم

كتم الصوت

أزرار األلوان

للتطبيقات التفاعلية

الرقمي

()9-0
عرض رسائل البريد اإللكتروني

SYSINFO

عرض معلومات النظام

ملحوظة :ازرار تحكم التشغيل قد ال تكون متوفرة في المنتج الخاص بك.
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أدخل البطاريتين بحيث يتطابق الطرفان الموجب ( )+والسالب ( )-عند كل نهاية

Battery

وحدة التحكم عن بُعد
AUDIO
SUB

عرض قائمة الصوت
عرض الترجمة على الشاشة

تركيب البطاريتين

مالحظة مهمة
بطاريتا جهاز التحكم عن بُعد من النوع  AAAبقدرة  1.5فولت تيار مباشر .يجب
عليك أال تجمع بين نوعي بطاريات مختلفين ،أو الجمع بين بطارية جديدة وأخرى
التعرض لخطر االنفجار،
قديمة .وال تستخدم بطاريات قابلة إلعادة الشحن .ولتجنب
ّ
يجب عليك متابعة قطبية البطاريات الموضحة داخل علبة البطاريات .كما يجب عليك
تعرض البطاريات
استبدال البطاريات ببطاريات من النوع الموضح أعاله أفقط .ال ّ
لحرارة زائدة ،مثل الشمس والنار ،وال تقم بإعادة شحنها .وفي حالة عدم استخدام
جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة ،أزل البطاريات .يُرجى االلتزام باإلرشادات البيئية
والتعليمات العامة! كما يجب جمع البطاريات بمعزل عن النفايات األخرى! وقبل
التخلص من البطاريات ،اسأل التاجر عما إذا كانت البطاريات تخضع ألي عملية
إعادة تدوير خاصة أم ال ،وعما إذا كان يمكنه التخلص منها أم ال.

بدء االستخدام

المعالج

 .5البحث عن القنوات

يعمل معالج التثبيت تلقائيا ً عند تشغيل المنتج ألول مرة أو يقوم بتنفيذ افتراضيات المصنع الموجودة في
القائمة.

يتم البحث تلقائيا ً عن جميع قنوات  .MBCللبحث عن مزيد من القنوات ،اذهب إلى إعدادات > إعدادات
القنوات > البحث عن القنوات.

ملحوظة :إذا قمت بإنهاء معالج التثبيت بدون استكمال عملية البحث عن القنوات بالكامل ،فقد ال يكون لديك
كل القنوات المتاحة .في هذه الحالة ،اذهب إلى > إعدادات > إعدادات القنوات > البحث عن
القنوات وابحث عن مزيد من القنوات.

 .6تسجيل العميل

 .1اللغة
اختر اللغة المناسبة من القائمة.

 .2االتصال بالشبكة

سجل  GOBXالخاص بك لالستمتاع بقنوات متنوعة أكثر تقدمها  .MBCيمكنك االتصال برقم
 920001231أو زيارة  GOBX.comللتسجيل.

 .7النتيجة
ستعرض نتيجة معالج التثبيت .اختر خروج.

تأكد من اتصال كابل  LANبمنفذ إيثرنت أو تمكين الشبكة الالسلكية .قم بتكوين إعداد الشبكة.

 .3سياسة الخصوصية
وافق أو ال توافق على مشاركة البيانات مجهولة االسم حول كيفية استخدام المنتجات التي تقنيها .إذا وافقت،
فسيكون ذلك مفيدًا جدا ً بالنسبة لنا لتقديم منتجات أفضل.
مالحظة :ال يمكنك تخطي هذه الخطوة والمضي قدما في معالج التثبيت.

 .4اختيار البلد
حدد دولتك.
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مشاهدة التلفاز

الصفحة الرئيسية
يمكنك الذهاب إلى القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على زر
•

قائمة القنوات
 .من القائمة الرئيسية ،يمكنك.

اضغط زر  /لالنتقال إلى القنوات ،أو دليل التيلفزيون أو إعدادات.

يمكنك الوصول إلى قائمة القنوات بطرق متعددة.
•

اضغط زر  CH LISTأثناء مشاهدة البث التلفزيوني المباشر.

تغيير القنوات
اختر برنامج واضغط على زر موافق.
يمكنك أيضا إدخال رقم القناة مباشرة ً.

تغيير مجموعة القنوات
 .1اضغط على زر  عند عرض قائمة القنوات.
 .2اختر مجموعة قنوات واضغط على زر موافق.

تعديل القنوات في قائمة القنوات
حدد القناة التي تريد تعديلها واضغط زر المزيد.
أضف إلى  /احذف من المفضلة

أضف /احذف قناة مفضلة

حذف

حذف القنوات من قائمة القنوات.

تشغيل/إيقاف الرعاية األبوية

إغالق القنوات لمنع الوصول.

تغيير اسم

تغيير اسم القناة

فرز القنوات

فرز القنوات حسب رقم القناة أو اسم القناة

ملحوظة :ال يمكنك حذف أو إعادة تسمية قنوات .MBC
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مشاهدة التلفاز

رؤية الدليل ال ُمبسط

مشاهدة شريط المعلومات االضافية

يمكنك معرفة التذكير المجدول أو القادم للبرامج المستقبلية.
 .1اختر قناة في قائمة القنوات واضغط زر موافق لعرض الدليل ال ُمبسط.
 .2اضغط زر  /لرؤية البرامج السابقة والتالية.
 .3اختر برنامج مستقبلي واضغط على زر موافق .يمكنك رؤية معلومات البرنامج وضبط التذكير بسهولة.

 .1لمعرفة المزيد حول البرامج التي تشاهدها اضغط زر موافق .ثم يمكنك مشاهدة شريط معلومات القناة.
 .2اضغط زر موافق مجددا ً لعرض تفاصيل البرامج.
يمكنك مشاهدة البرنامج وضبط التذكير للبرامج المستقبلية2.5.
اسم ورقم القناة

ملحوظة :يحدث تعارض التذكير عند جدولة تذكير جديد في نفس الوقت التذكير المقرر من قبل.

اسم البرنامج

HD
18

HD
18

ضبط إعدادات التلفاز
•

اضغط على زر  PLUSأثناء مشاهدة البث التلفزيوني المباشر لتغيير تأخير مزامنة الشفاه وتنسيق
العرض ولغة الصوت  /الترجمة.

نوع ،وتاريخ ووقت التشغيل

رموز البرامج
NA
HD
HD
IR

18
18
D

HD
18
NA

التذكير (أزرق)

IR

برنامج ُمغلق

برنامج عالي الجودة

D

برنامج بعنوان فرعي
صوت متعدد

برنامج CAS
NA
IR
D

NA
NA
IR
IR
D
D
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مشاهدة التلفاز

بحث ذكي

دليل التلفاز

يمكنك البحث عن البرامج والبرامج ذات الصلة.

يمكنك رؤية البرامج المجدولة لكل قناة ،و التذكير المجدول للبرامج المستقبلية.

 .1اضغط زر البحث .سيتم عرض لوحة مفاتيح افتراضية.
 .2ادخل كلمة أساسية في قائمة البرامج .كلما قمت بإدخال حرف ،وسوف يتم عرض نتائج البحث.
ملحوظة :يتم عرض ما يصل إلى  10كلمات البحث لمدة  24ساعة .لحذف سجالت البحث ،اختر حذف الكل
ثم اضغط زر موافق.

•

اضغط زر دليل البرامج اإللكتروني (.)EPG
اسم ورقم القناة

االنتقال إلى النتيجة السابقة للبحث

الوقت الحالي

مشاهدة بث تلفزيوني مباشر
 .1اختر برنامج حالي واضغط على زر موافق لمشاهدة البرنامج .يمكنك إدخال رقم القناة مباشرة ً.
ملحوظة :اضغط زر ∨ P ∧/لتغيير الصفحة.

تغيير مجموعة القنوات
 .1اضغط زر إضافة واختر تغيير المجموعة.
 .2اختر مجموعة القنوات واضغط زر موافق.
يمكنك رؤية القنوات فقط في المجموعة.

انتقل للتاريخ
 .1اضغط زر اإلضافة واختر انتقال للتاريخ.
 .2اختر تاري ًخا واضغط زر موافق.
يمكن أيضا ً االنتقال إلى تاريخ معين بالضغط مطوالً على زر ./
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مشاهدة التلفاز

إدارة الجدول
يمكنك جدولة البرامج أو تعديل الجداول.

تعديل الجداول
.1
.2
.3
.4
.5

اضغط زر إضافة في دليل التيلفزيون.
اختر إدارة الجدول الزمني.
اضغط زر المزيد مجددا ً لعرض قائمة التعديل.
اختر إعادة جدولة لتغيير التذكير الذي تم ضبطه مسبقا ً.
اختر خيارات القناة ،والتاريخ ،والوقت ،والمدة والتكرار.

ضبط التذكير
.1
.2
.3
.4

اضغط زر إضافة في دليل التيلفزيون.
اختر إدارة الجدول الزمني.
اختر إضافة جدول في أعلي يمين الشاشة واضغط زر موافق.
اختر خيارات القناة ،والتاريخ ،والوقت ،والمدة والتكرار لضبط التذكير.

ملحوظة:
• إذا تعارض البرنامج مع برنامج آخر ،قم بضبط الجدولة بشكل مناسب.
• إذا تم إغالق القناة ،سوف يطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك .كلمة المرور االفتراضية هي
 .0000إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،يرجى االتصال بالموزع المحلي.
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اإلعدادات

إعدادات النظام
اضغط زر

 .اختر اإلعدادات ثم إعدادات النظام.

 GOBXتحديث برنامج الـ
يمكنك تحديث البرنامج عندما يتوفر.

مؤقّت الطاقة
يمكنك ضبط الوقت الذي يتم فيه تشغيل المنتج أو إيقافه.

HDMI-CEC
إذا كان تلفزيونك يدعم  ،HDMI CECيمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو التحكم بصوت التلفزيون
باستخدام جهاز التحكم عن بعد .STB
• التحكم بطاقة التلفزيون :تعيين إلى تشغيل لتحويل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيا ً عند تشغيل المنتج أو
إيقاف تشغيله.
• التحكم بمستوى صوت التلفزيون :تعيين إلى تشغيل للتحكم بصوت التلفزيون بجهاز  STBللتحكم عن
بعد.
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الوصول المشروط
يمكنك عرض معلومات البطاقة الذكية.

رسائل البريد اإللكتروني
يمكنك مشاهدة بالغات من فريق عمل الـ .GOBX

افتراضية المصنع
يمكنك إرجاع جهاز االستقبال الخاص بك إلى إعدادات المصنع.
تحذير :الحظ أنه بمجرد إجراء افتراضية المصنع ،سيتم إعادة تعيين كل بيانات المستخدم ال ُمهيئة .بعد فترة
وجيزة من إكمال افتراضية المصنع ،سوف يظهر معالج التثبيت تلقائيا ً.

اإلعدادات

اإلعدادات العامة
اضغط زر

 .اختر اإلعدادات ثم إعدادات عامة.

الرقابة األبوية
•

تغيير كلمة المرور :قم بإدخال كلمة مرور جديدة.

ملحوظة:
• أدخل كلمة المرور لمشاهدة البرامج المحظورة.
• كلمة المرور االفتراضية هي  .0000إذا كنت قد نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،يرجى االتصال
بالموزع المحلي.

إعدادات اللغة
يمكنك ضبط لغة النظام ،أو لغة الصوت أو لغة العناوين الفرعية.

البلد والتوقيت الزمني

على شاشة العرض
•
•
•
•

وقت عرض المعلومات :يمكنك تعيين مدة عرض دليل ال ًمبسط كلما قمت بتغيير القناة.
توقف مؤقت لقائمة القنوات :يمكنك تعيين مدة عرض قائمة القنوات على الرغم من عدم وجود تفاعل
المستخدم.
توقف مؤقت لدليل التلفزيون :يمكنك تعيين مدة عرض دليل التليفزيون على الرغم من عدم وجود
تفاعل المستخدم.
خط الترجمة :يمكنك ضبط خط الترجمة.

إشعار التذكير
•
•

وقت بداية التذكير :يمكنك ضبط وقت ظهور رسالة وقت إشعار التذكير مسبقا ً.
ثوان.
بـ10
تكرار :التعيين على تشغيل لعرض إشعار التذكير مرة أخرى قبل بدء البرنامج
ٍ

سياسة الخصوصية ،والشروط واألحكام
يمكنك الموافقة على شروط و احكام و سياسة الخصوصية للـ .GOBX

يمكنك ضبط البلد والتوقيت الزمني

إعدادات الفيديو
يمكنك ضبط معدل الشاشة ،وتنسيق العرض ودقة الشاشة.

إعدادات الصوت
•
•
•

 :HDMIيمكنك تحديد اإلشارات الصوتية الرقمية لمخرجات .HDMI
نوع الصوت :يمكنك اختيار نوع الصوت.
التأ ُخر في مزامنة حركة الشفاه :يمكنك ضبط فرق الصوت بين الصوت والفيديو.
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اإلعدادات

إعدادات الشبكة

تهيئة شبكة  LANالالسلكية

اضغط زر  .اختر اإلعدادات ثم إعدادات الشبكة.
يمكنك الوصول بشكل مباشر إلى إعدادات الشبكة الشاشة الرئيسية عند قطع اتصال الشبكة.

 .1اختر تهيئة شبكة .WLAN
 .2اختر شبكة  LANالالسلكية واضغط زر موافق.

تهيئة شبكة LAN

ملحوظة:
• إذا اخترت شبكة السلكية ُمغلقة ،تحتاج إلى إدخال كلمة المرور لإلكمال.
• في حالة عدم ظهور الشبكة في قائمة ،اضغط زر المزيد .يمكنك إدخال اسم الشبكة يدويا لالتصال بشبكة
مخفية.

 .1اختر تهيئة شبكة  LANالالسلكية.
 .2اختر نوع تهيئة  IPمن بين بروتوكول تكوين المضيف الحيوي ( )DHCPوالدليل.
• بروتوكول تكوين المضيف الحيوي :إذا كنت تستخدم جهاز التوجيه أو المودم الذي يقوم بوظيفة
( DHCPبروتوكول تكوين المضيف الحيوي) ،اختر  .DHCPسيتم تلقائيا ً تحديد عنوان .IP
• يدوي :إذا كان هناك أي ملقم  DHCPعلى الشبكة وترغب في تعيين عنوان  IPيدوياً ،حدد يدوي.
أدخل القيم للحصول على عنوان  ،IPوقناع الشبكة ،وعنوان المنفذ وعنوان .DNS
 .3اختر تطبيق لالتصال بالشبكة المحددة واضغط زر موافق.
ملحوظة:
• عند إدخال عنوان  IPيدويا ،أدخل  3أرقام في صف واحد.
• يتم توصيل الشبكة عن طريق شبكة  LANالسلكية عندما يتم تفعيل شبكة  LANالسلكية والالسلكية على
حد سواء.
• توصي  HUMAXباتصال الشبكة عبر الشبكة المحلية السلكية.
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حالة االتصال بالشبكة
يمكنك عرض حالة اتصال الشبكة المحلية أو اإلنترنت.
اختر إعادة المحاولة إذا لم يتم اتصال أي شبكة.

اإلعدادات

إعدادات القنوات
اضغط زر

تعديل قائمة القنوات

 .اختر زر اإلعدادات ثم إعدادات القنوات.

يمكنك حذف أو إغالق أو إعادة تسمية القنوات الموجودة في قائمة القنوات

ضبط القنوات المفضلة

اختر قناة واضغط على زر اإلضافة.
ملحوظة :اضغط زر خروج للخروج .اضغط زر العودة للرجوع إلى الشاشة السابقة.
اختر القنوات من العمود األيسر واضغط زر المزيد.

حذف

حذف القنوات من قائمة القنوات.

تشغيل/إيقاف الرعاية األبوية

إغالق القنوات لمنع الوصول.

تغيير اسم

تغيير اسم القناة

أضف إلى المفضلة

إضافة إلى القنوات المفضلة.

نقل

نقل القنوات باستخدام زر .p/q

تغيير المجموعة

قائمة القنوات في مجموعة قنوات أخري.

تغيير المجموعة

قائمة القنوات لمجموعة قنوات أخري.

تحديد/إلغاء تحديد الكل

تحديد أو إصدار جميع القنوات.

تحديد/إلغاء تحديد الكل

تحديد أو إصدار جميع القنوات.

اختر القنوات من العمود األيمن واضغط زر المزيد.
إزالة

اختبار اإلشارة

إزالة من المجموعة المفضلة.

يمكنك التحقق من قوة اإلشارة وجودة القنوات التي تم البحث عنها.

نقل

نقل القنوات في المجموعة المفضلة.

تغيير المفضل

التغيير إلى مجموعة مفضلة أخري.

استيراد القنوات

تغيير اسم المفضل

إعادة تسمية المجموعة المفضلة.

تحديد/إلغاء تحديد الكل

تحديد أو إصدار جميع القنوات.

يمكنك إحضار بيانات القناة من شريط ذاكرة  USBالخاص بك.

تصدير القنوات
يمكنك تخزين بيانات القناة في شريط ذاكرة  USBالخاص بك.
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اإلعدادات

البحث عن القنوات [هوائي ثابت]
البحث عن القنوات يسمح لك بتكوين الهوائي والبحث عن قنوات التلفزيون والراديو.
> إعدادات > إعدادات القناة > البحث عن قنوات
1
2
3

4
5
6

اضغط على الزر  ،PLUSثم نوع الهوائي.
حدد هوائي ثابت ،ثم اضغط على الزر .OK
حدد تبديل النوع ،ثم  LNBفقط أو .DiSEqC
قمرا صناعيًا ،ثم اضغط على الزر .OK
حدد ً
• القمر الصناعي :تحديد القمر الصناعي.
•  LNBتردد :تحديد  LNBتردد.
•  :DiSEqCتحديد نوع تبديل .DiSEqC
• اختبار جهاز اإلرسال :فحص حالة اإلشارة لكل جهاز إرسال وتحديد أفضلها من حيث الجودة.
حدد .OK
حدد جهاز اإلرسال المندرج أسفل القمر الصناعي الذي تم تفعيله واضغط على الزر .OK
حدد قيمة من قائمة أجهزة اإلرسال.
حدد بحث ،ثم اضغط على الزر  .OKوسيتم سرد القنوات التي عُثر عليها.
بعد االنتهاء من البحث ،حدد حفظ ،ثم اضغط على الزر .OK

مالحظة:
معرف من قِبَل المستخدم إلدخال الخيارات مباشرةً.
• حدد َّ
• حدد إيقاف ،ثم اضغط على الزر  OKإليقاف البحث عن القنوات.
• سيتم حذف كل القنوات في حالة تغيير نوع الهوائي.
• كلمة المرور االفتراضية هي  .0000إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،يُرجى االتصال بأقرب ّ
موزع لديك.

تغيير خيار البحث

1

2

3

• البحث عن الشبكة :حدد تشغيل للبحث عن مزيد من القنوات استنادًا إلى معلومات الشبكة الخاصة بجهاز اإلرسال المحدد.
• نوع مشوش :الكل – FTA – CAS
• نوع القناة :الكل – تلفزيون – راديو
حدد موافق ،ثم اضغط على الزر .OK

4
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اإلعدادات

البحث عن القنوات [هوائي ]SCD
توزيع كبل واحد يتيح إذاعة برامج البث عبر كبل واحد إلى عدة مستخدمين ،بما يجنبنا اللجوء إلى استخدام كبالت متعددة عند دعم أجهزة إلكترونية
أخرى.
وفي حالة استخدام أكثر من جهاز واحد الستقبال األقمار الصناعية ،اضبط كل جهاز استقبال على حدة مع إغالق باقي أجهزة االستقبال أثناء عملية
اإلعداد .للحصول على التفاصيل ،راجع دليل هوائي القمر الصناعي.
> إعدادات > إعدادات القناة > البحث عن قنوات
1
2

3

4
5
6
7

اضغط على الزر  ،PLUSثم نوع الهوائي.
حدد هوائي  ،SCDثم اضغط على الزر .OK
حدد إعداد  ،SCDثم اضغط على الزر .OK
• موالف :حدد موالف .1
• نطاق المستخدم :حدد نطاق المستخدم من  1إلى .8
• تردد نطاق :يتم ضبط التردد استنادًا إلى قناة الموالف.
حدد موافق.
قمرا صناعيًا ،ثم اضغط على الزر .OK
حدد ً
• القمر الصناعي :تحديد القمر الصناعي.
•  LNBتردد :تحديد  LNBتردد.
• اختبار جهاز اإلرسال :فحص حالة اإلشارة لكل جهاز إرسال وتحديد أفضلها من حيث الجودة.
حدد .OK
حدد جهاز اإلرسال المندرج أسفل القمر الصناعي الذي تم تفعيله واضغط على الزر .OK
حدد قيمة من قائمة أجهزة اإلرسال.
كرر الخطوات الموضحة أعاله لضبط المزيد من األقمار الصناعية.
حدد بحث ،ثم اضغط على الزر  .OKوسيتم سرد القنوات التي عُثر عليها.
بعد االنتهاء من البحث ،حدد حفظ ،ثم اضغط على الزر .OK

مالحظة:
معرف من قِبَل المستخدم إلدخال الخيارات مباشرةً.
• حدد َّ
• حدد إيقاف ،ثم اضغط على الزر  OKإليقاف البحث عن القنوات.
• سيتم حذف كل القنوات في حالة تغيير نوع الهوائي.
• كلمة المرور االفتراضية هي  .0000إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك ،يُرجى االتصال بأقرب ّ
موزع لديك.
• يجب أن يختلف ضبط نطاق المستخدم عن تردد النطاق لكل موالف على حدة.

1

2

3

4
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المواصفات
الذاكرة

الموالف والقنوات
عدد الموالف

1

ذاكرة فالش

موصل اإلدخال

 ,IEC 169-24 ,F-Typeالفتحة الغائرة ,بعدد  x 1مدخالت

ذاكرة الوصول العشوائي ()RAM

نطاق الترددات

من  950ميجاهرتز إلى  2150ميجاهرتز

الصوت  /الفيديو  /البيانات المدخلة/المخرجة

مستوى اإلشارة

 69-~25-ديسيبل ميلي واط

الفيديو

طاقة  LNBواالستقطاب

الرأسي 13.3+ :فولت ،األفقي 18.3+ :فولت
التيار :حد أقصى  350ميجا أمبير (حماية من الحمل الزائد)

الصوت

نبض بتردد  22كيلو هرتز

نبض بتردد  22كيلو هرتز  4 ±كيلو هرتز

البيانات المدخلة/المخرجة

تحكم دايسك

متوافق مع مواصفات USALS ,1.2 ,1.0

USB

 - DVB-S2متوافق مع EN302 307,
 - DVB-Sمتوافق مع EN300 421
3~30 MBaud(8PSK),3~42 MBaud(QPSK) : DVB-S2
2~45 MBaud : DVB-S
 :DVB-Sتلقائي7/8 ,5/6 ,3/4 ,2/3 ,1/2 ،
 :DVB-S2تلقائي,8/9 ,5/6 ,4/5 ,3/4 ,2/3 ,3/5 ,1/2 ،
)9/10(QPSK
تلقائي9/10(8PSK) ,8/9 ,5/6 ,4/5 ,3/4 ,2/3 ,3/5 ,1/2 ،

مصدر الطاقة

فك التضمين
إدخال معدل الترميز
وضع ترميز القنوات
معالجة الفيديو/الصوت
فك ترميز الفيديو

),H.264 (HP@L4.2),MPEG2 (MP@HL
( H.265/HEVCمواصفات االستخدام  ،Mainو)Main10

دقة الفيديو

576i ,576p ,720p ,1080i ,1080p

فك ترميز الصوت

 MPEG1طبقة ،I/II/III Dolby Audio

وضع الصوت

قناة فردية/قناة مزدوجة/ستيريو مشترك/ستيريو

 256ميجا بايت
 512ميجا بايت

)HDMI/HDCP ,RCA-Type(CVBS
الصوت يمين/يسار

مضيف USB 2.0( 5فولت

جهد الدخل

 240 ~ 100فولت ،تيار متردد50 ، 60/هرتز

النوع

المحول

استهالك الطاقة

 12فولت

الحماية

فتيل داخلي منفصل
يجب حماية المدخالت من الصواعق

 2.0أمبير

المواصفات المادية
الحجم (العرض × العمق × االرتفاع)

( 40 × 166 × 203ملم)

الوزن (صافي)

 0.72كم

درجة حرارة التشغيل

من  0درجة مئوية إلى  50+درجة مئوية

درجة حرارة التخزين

من  10-درجة مئوية إلى  70+درجة مئوية

رطوبة التخزين

% 100~% 5

ملحوظة :تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار.
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 500ميجا أمبير كحد أقصي)

الملحق

استكشاف األخطاء وإصالحها
قبل االتصال بمركز خدمة العمالء ،تأكد من قراءة النصائح المذكورة أدناه بعناية .وفي حالة استمرار حدوث المشكلة بعد االنتهاء من اإلجراء التالي ،فيُرجى االتصال بخدمة عمالء  HUMAXللحصول على المزيد
من اإلرشادات.

عام
المشكلة

عدم ظهور صورة
(عدم ظهور أي شيء على
التلفزيون)

السبب المحتمل

لم يتم توصيل كبل  HDMIبأمان.

ما يجب فعله

•

تأكد من تشغيل الجهاز وأنه في وضع التشغيل .اضغط على الزر  ،STANDBYثم تأكد من أن مؤشر البيان حول
التنقل الموجود باللوحة األمامية يضيء باللون األزرق.
تأكد من توصيل كبل  AVأو  HDMIجيدًا بالتلفزيون.
افحص مستوى سطوع شاشة التلفزيون.
تحقق من أن القناة يتم بثها مباشرة .اتصل بمحطة البث للتأكد من أن القناة تعمل.
تحقق ما إذا كان تم ضبط مصدر الدخل للتلفزيون على كبل  AVأم  HDMIبنا ًء على طريقة توصيل المنتج
بالتلفزيون.
تحقق من مستوى سطوع شاشة التلفزيون.

•

•
•

تأكد من تشغيل الجهاز وأنه في وضع التشغيل.
اضغط على الزر .STANDBY
تأكد من توصيل كبل  AVأو  HDMIجيدًا بالتلفزيون.
تأكد من توصيل كبل الهوائي بشكل صحيح بالجهاز.
اضغط على الزر  Inputأو  Sourceالموجود على وحدة التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون ،ثم حدد الوضع  AVأو
 HDMIبنا ًء على طريقة توصيل المنتج بالتلفزيون.
> إعدادات > إعدادات القنوات > بحث عن القنوات.
ابحث عن القنوات مرة أخرى .انتقل إلى
تحقق من أن القناة يتم بثها مباشرة .اتصل بمحطة البث للتأكد من أن القناة تعمل.

•
•
•

تأكد من عدم وجود تليفون محمول أو فرن ميكروويف بالقرب من الجهاز.
احرص على إبعاد كبل التيار الكهربي وكبل  RFبعضهما عن بعض.
اضبط اتجاه الهوائي للحصول على صورة أفضل.

•
•
•
•
•

عدم ظهور صورة
(عدم وجود قنوات)

تم فصل الهوائي.
الهوائي تالف/غير متصل خارجيًا.
يكون خارج منطقة اإلشارة الرقمية.
ال يوجد الهوائي في موضعه الصحيح.

جودة رديئة
للصوت والصورة

يمكن أن تتسبب الشحنات الكهرومغناطيسية
الناتجة عن األجهزة اإللكترونية المحيطة
بالمنتج في حدوث هذه المشكلة.
استخدام كبل  HDMIرديء/خاطئ

•
•
•

مالحظة :إذا كان الهوائي مغطى بالثلج أو كان تردد الراديو ( )RFضعيفًا بسبب األمطار الغزيرة أو تم تغيير مكان
الهوائي بسبب الرياح القوية ،فقد يؤدي ذلك إلى ضعف جودة الصوت والصورة بشكل مؤقت .مع ذلك ،ال يعد
ضعف جودة الصوت والصورة بسبب األحوال الجوية عيبا ً في وظائف الجهاز.
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الملحق
المشكلة

ما يجب فعله

السبب المحتمل

عدم سماع أي صوت

لم يتم توصيل كبل  AV/HDMIبطريقة
صحيحة أو بشكل خاطئ.
تم ضبط مستوى الصوت على الحد األدنى
لمستوى الصوت أو على كتم الصوت.

•
•
•
•

تأكد من توصيل كبل  AVأو  HDMIبشكل صحيح.
تحقق من مستويات صوت التلفزيون والجهاز.
تحقق مما إذا كان الجهاز في وضع الكتم.
تأكد من نوع الصوت أو خيار مسار الصوت( .إن أمكن)

عدم استجابة وحدة التحكم عن بُعد

البطارية منخفضة

•
•
•

للتحكم في الجهاز ،يجب أن يتجه الطرف العلوي من وحدة التحكم عن بُعد مباشرة إلى جزء االستقبال في الجهاز.
أخرج البطاريات وأعد تركيبها في وحدة التحكم عن بُعد.
استبدل البطاريات الموجود في وحدة التحكم عن بُعد بأخرى جديدة.

•

كلمة المرور االفتراضية هي  0000دائ ًما.

عدم ظهور أي معلومات حول كلمة
المرور
البحث عن القنوات ال يعمل.

تم فصل الهوائي.
الهوائي تالف/غير متصل خارجيًا.
يكون خارج منطقة اإلشارة الرقمية.
ال يوجد الهوائي في موضعه الصحيح.

تعذر تحديث البرنامج الجديد

لم يتم إعداد الشبكة.

•

تأكد من توصيل كبل الهوائي بشكل صحيح بالجهاز.

•

تحقق ما إذا تم تكوين الشبكة بشكل صحيح .يمكنك التحقق من حالة االتصال بالشبكة من خالل االنتقال إلى
إعدادات > إعدادات الشبكة.

ً
متصل بالشبكة ،فسيبحث عن أي تحديثات متوفرة على الهواء في كل مرة تقوم خاللها بإيقاف تشغيل
مالحظة :إذا ظل المنتج
المنتج.

مركز الوسائط
المشكلة

يتعذر العثور على أجهزة محمولة
أخرى على الشبكة

السبب المحتمل

الشبكة غير متصلة.
قد يمنع جدار الحماية الوصول

ما يجب فعله

•
•
•
•
•

تحقق ما إذا كانت الشبكة متصلةً بشكل سليم .انتقل إلى الصفحة الرئيسية > اإلعدادات > إعدادات الشبكة.
إذا كانت الشبكة الالسلكية غير متاحة في منزلك ،فاستخدم كبل إيثرنت لتوصيل المنتج بجهاز التوجيه.
أوقف تشغيل المنتج وجهاز التوجيه ،ثم شغلهما لتحديث الشبكة.
تحقق مما إذا كان جهازك المحمول متوافقًا مع تقنية .DLNA
تأكد من اتصال منتجك وأجهزتك المحمولة بنفس الشبكة.

مالحظة

•
•

AR20

>

جهاز التوجيه الالسلكي مضمن في منتجك.
قد تتسبب بيئة شبكتك المنزلية في إبطاء سرعة اإلنترنت.

الملحق

مركز دعم عمالء HUMAX
تتوافر معلومات استكشاف المشكالت وحلها وترقية البرامج ودعم
المنتج على الموقع اآلتي .إذا تطلب منتجك خدمة ضمان ،يُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء الذي يظهر رقم هاتفه على موقع الويب.

الشرق األوسط (دبي .اإلمارات العربية
المتحدة)

بريد إلكتروني:
موقع ويب:
اللغة:

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

مالحظة :للحصول على معلومات حول إصالح الجهاز ،تفضل بزيارة موقعنا على الويب.
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قاموس المصطلحات
( CVBSإشارة نطاق ترددي أساسي للفيديو المر َّكب)
تقنية إلرسال إشارة الفيديو عبر الكبالت؛ حيث تعمل على دمج إشارات
اإلضاءة (السطوع) والتشبع اللوني (األلوان) معًا.
( DiSEqCالتحكم في أجهزة األقمار الرقمية)
يعتمد جهاز االستقبال المتوافق مع  DiSEqCعلى مربع تبديل يتعرف على
نبض خاصية  22كيلوهرتز بسرعة أثناء التشغيل وإيقاف التشغيل .بهذه
الطريقة ،يمكن ألجهزة استقبال معينة التحكم في العديد من وحدات LNB
من خالل مربع تبديل .DiSEqC
Dolby Digital
نظام تشفير رقمي يتكون مما يصل إلى  5.1قناة منفصلة للصوت (أمامي
أيسر وأوسط وأمامي أيمن وجانبي أيسر وجانبي أيمن) مدمجة في نظام
 Bitstreamواحد؛ حيث تم تضمين قناة ذات تأثيرات منخفضة التردد
( )LFEلتوفير الصوت الالزم إلصدار التأثيرات الخاصة.
( DVBبث الفيديو الرقمي)
مجموعة من المعايير تحدد عمليات البث الرقمي باستخدام أقمار صناعية أو
كبالت أو أنظمة أرضية.
( EPGدليل البرامج اإللكتروني)
مماثل الكتروني لقوائم التليفزيون المطبوعة في المجالت؛ وهو تطبيق
يستخدم مع أجهزة االستقبال والتلفزيونات الرقمية لسرد البرامج الحالية
أو المجدولة المتاحة اآلن أو التي سيتم إتاحتها الحقًا لكل قناة بما في ذلك
ملخص قصير أو تعليق لكل برنامج .يتم إرسال المعلومات المتوفرة في
 EPGوتحديثها عن طريق محطة بث القناة.
التردد
خواص إشارة مقاسة بالدورات لكل ثانية (= هرتز).
FTA(قنوات بث مجانية)
محطة بث قنوات غير مشفرة تتيح للعمالء مشاهدة القنوات أو الحصول على
الخدمات دون دفع أي اشتراك.
( HDMIوصلة وسائط متعددة عالية الجودة)
وصلة صوت/صورة رقمية بالكامل تدعم الفيديو القياسي أو المحسن أو
ذا الجودة العالية ،باإلضافة إلى الصوت الرقمي متعدد القنوات على كبل
واحد .فهي تعمل على إرسال اإلشارات بالتوافق مع جميع معايير ATSC
( HDTVلجنة األنظمة التلفزيونية المتقدمة ألجهزة التلفزيون عالية الجودة)
وتدعم الصوت الرقمي ثماني القنوات.
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( LNBحاجز خفض التشويش)
جهاز يتم تركيبه على ذراع مواجه لطبق القمر الصناعي للتركيز على
إشارات القمر الصناعي .تحول وحدة  LNBاإلشارات التي يتم استقبالها من
القمر الصناعي إلى تردد أقل وترسلها إلى جهاز استقبال القمر الصناعي
عبر الكبل المحوري.
( OTAعبر الهواء)
معيار إلرسال برامج للجهاز من خالل نظام بث .يحتفظ ال ُمصنعون بحق
تحديد ظروف إصدار البرامج لمنتجاتهم.
( PIDمعرف الحزمة)
مجموعة من األرقام تعرف حزم الدفق التي يحتوي عليها دفق البيانات
الواحد.
االستقطاب
اتجاه الحقول الكهربائية والمغناطيسية لإلشارات .تستخدم األقمار الصناعية
كالً من االستقطاب الرأسي واألفقي ،وهذا يعني إمكانية استخدام التردد
مرتين.
( QPSKمفتاح نقل الطور الرباعي)
أسلوب تعديل رقمي يمكن أن يحصل طور الموجة من خالله على واحدة من
بين أربع قيم ممكنة.
( RFتردد الراديو)
يتم تعديل إشارات التلفزيون إلى إشارات  ،RFثم يتم إلغاء تعديلها بواسطة
موالف التلفزيون أو أجهزة فك التشفير.
( RGBأحمر  -أخضر  -أزرق)
تقنية إلرسال إشارة الفيديو عبر الكبالت؛ حيث يُعد  RGBنظا ًما يمثل
األلوان األحمر واألخضر واألزرق على شاشة تلفزيون أو جهاز عرض.
ويمكن جمع األحمر واألخضر واألزرق بنسب متنوعة للحصول على أي
لون.
البطاقة الذكية
هي عبارة عن بطاقة بحجم بطاقة االئتمان تحتوي على رقاقة ذاكرة قابلة
ُ
للتحديث .وتستخدم في الوصول إلى قنوات التلفزيون أو الخدمات ذات
االشتراك (المشفرة).
( S-Videoفيديو فائق الجودة)
يشار إليه في بعض األحيان بفيديو  Y/Cوهي تقنية إلرسال إشارات الفيديو
عبر الكبالت .كما أنه عبارة عن إرسال إلشارات الفيديو يتم فيه إرسال
إشارات اإلضاءة (الوضوح) و التلون (األلوان) بشكل منفصل للحصول
على أفضل نقاء للصورة.

جهاز اإلرسال
ينقسم القمر الصناعي إلى أجزاء يطلق على كل منها جهاز إرسال .وجهاز
اإلرسال هو عبارة عن وحدة توزيع واحدة للقمر الصناعي .ويمكن استخدام
كل جهاز إرسال لتوزيع العديد من القنوات أو الخدمات.
( TSRتسجيل الوقت المبدل)
وظيفة تعمل على تسجيل البرنامج الحالي مؤقتًا لدعم تشغيل المقاطع.

شهادة الضمان

» الشروط

 .1يسري ضمان  HUMAXلفترة زمنية قدرها سنة واحدة من تاريخ الشراء األول.
 .2في حالة عدم تشغيل المنتج بصورة صحيحة أثناء فترة الضمان ،سيقوم البائع أو الموزع بإصالح المنتج بحيث
يعمل للغرض المصمم له ،بدون تحصيل أي رسوم مقابل الخدمة أو قطع الغيار.

هام:

يجب االحتفاظ بهذه الشهادة مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد األصلي في مكان آمن وتقديم هذه المستندات للبائع أو
لمكان الشراء إذا لزم األمر إجراء إصالحات ينص عليها

 .3يتم العمل بهذا الضمان فقط في حالة إكمال شهادة الضمان من قبل المشتري وتقديمها للبائع مع فاتورة الشراء أو
إيصال السداد األصلي.
 .4ال يشمل هذا الضمان مصاريف الشحن أو النقل إلينا.

· ·رقم الطراز:.

ِّ
الموزع على إصالح عيوب األجزاء التي توجد بها عيوب فقط .كما أن هذا الضمان ال يشمل
 .5تقتصر مهام
المصاريف أو المخاطر المترتبة على النقل إلى الموزع باإلضافة إلى فك الجهاز وتركيبه وأي مصاريف أخرى
متعلقة بعملية اإلصالح ،سوا ٌء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

· ·الرقم التسلسلي:

 .6لن يتم تعويض المستخدم عن أي إصالحات تتم بواسطة مراكز غير معتمدة وفي حالة حدوث تلف الجهاز نتيجة
لتلك اإلصالحات ،فلن يغطي الضمان هذا التلف.

· ·تاريخ الشراء:

 .7ال يتم تطبيق هذا الضمان على العيوب التي تظهر خارج أجزاء الجهاز أو وظائفه ،ولهذا ال يغطي هذا الضمان ما
يلي على وجه الخصوص:

ِّ
· ·توقيع
الموزع::
· ·توقيع العميل:

تعرب شركة  HUMAXعن امتنانها لشرائك آخر منتجاتها.
يفضل تسجيل الرقم التسلسلي الخاص بك المسجل على المنتج ومعلومات الشراء األخرى الموجودة على هذه البطاقة
واالحتفاظ بكافة هذه المعلومات ضمن سجالتك الشخصية مع إرفاق دليل الشراء .حيث تساعد هذه المعلومات على تلبية
احتياجاتك على نحو أفضل.

» شروط الضمان

يجب االحتفاظ بهذه الشهادة مع فاتورة الشراء أو إيصال السداد األصلي في مكان آمن وتقديم هذه المستندات للبائع
أو لمكان الشراء إذا لزم األمر إجراء إصالحات ينص عليها الضمان.

الفحوصات المنتظمة والتعديالت التي تتم على الجهاز والصيانة باإلضافة إلى استبدال قطع الغيار نتيجة االستهالك
العادي؛
حدوث أي تلفيات ناجمة عن وقوع حوادث أو إهمال أو إجراء إصالحات أو استخدام أجزاء غير األجزاء التي
توفرها شركة  HUMAXأو سوء االستخدام أو تثبيت المنتج أو الحزمة بشكل غير صحيح؛
التلف الناجم عن الصواعق أو المياه أو نشوب الحرائق أو أثناء الحروب أو السلوكيات العامة غير السليمة أو
توصيالت كهربية غير مناسبة أو تهوية غير سليمة أو أي أسباب أخرى تقع خارج نطاق تحكم الموزع؛
المنتجات التي ال يوجد عليها الملصق الذي يحتوي على الرقم التسلسلي أو الذي تغيرت معالمه أو يتعذر قراءته.
 .8ويتم منح هذا الضمان ألي شخص حصل على ملكية هذا المنتج بصورة قانونية أثناء فترة الضمان.
 .9ويجب أال يتجاوز الحد األقصى للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق شركة  HUMAXلسعر الشراء الذي تم
سداده للمنتج .كما تخلي شركة  HUMAXمسؤوليتها عن التلفيات التي تحدث بصورة غير طبيعية أو طارئة أو
مترتبة على غيرها أو غير المباشرة.

» ضمان من شركة  HUMAXللمستهلك

تضمن شركة  HUMAXخلو هذا المنتج من العيوب المادية والصناعية وذلك طبقًا للشروط الوارد في البنود
التالية.

لشرق األوسط (دبي .اإلمارات العربية المتحدة)
البريد اإللكتروني:
موقع ويب:
اللغة:

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