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 للمستخدم هامة معلومات1

 للسالمة هامة إرشادات
 صعقة حدوث خطر إلى السليم غير االستخدام يؤدي وقد. الشخصية السالمة لضمان وتصنيعه الجهاز هذا تصميم تم

 التالية اإلجراءات اتبعت إذا حمايتك على الوحدة في المدمجة الوقائية اإلجراءات هذه ستعمل. حريق نشوب أو آهربائية
  .والصيانة واالستخدام بالترآيب اصةالخ
 .اإلرشادات هذه اقرأ ▪
 .اإلرشادات بهذه احتفظ ▪
 .التحذيرات لكل انتبه ▪
 .اإلرشادات آل اتبع ▪

 ال ▪ .المياه من بالقرب الجهاز هذا تستخدم
 نظف ▪ .فقط جافة قماش قطعة باستخدام

  .نعةالمص الجهة إلرشادات وفًقا بالترآيب قم. تهوية فتحات أية بإعاقة تقم ال ▪
 األجهزة أو المواقد أو الحرارة قياس أجهزة أو المشعة آاألجهزة حرارية مصادر أي من بالقرب بالترآيب تقم ال ▪

  .الحرارة تولد التي) الصوت مضخمات ذلك في بما (األخرى
 بيكون المستقطب بالقابس سنان يوجد. األرضي النوع من القابس أو المستقطب للقابس السالمة غرض تتجاهل ال ▪

 يتم. للتأريض ثالث وطرف سنين على فيحتوي األرضي النوع من القابس أما. اآلخر من عرًضا أآثر أحدهما
 في للترآيب القابس مالئمة عدم حال وفي. سالمتك على الحفاظ أجل من الثالث الطرف أو العريض السن توفير
  .المالئم غير التيار مصدر الستبدال مختص آهربائي من النصح اطلب الكهربائي، التيار مصدر

 االستعمال سهلة والمقابس القوابس عند خصوًصا انحشاره أو فوقه للسير التعرض من الكهربائي التيار سلك احمي ▪
  .الجهاز من خروجه منطقة وعند

 ال ▪ .المصنعة الجهة قبل من المحددة الكماليات/الملحقات سوى تستخدم
 بفصل قم ▪  .الوقت من طويلة لفترات استخدامه عدم عند أو البرقية العواصف أثناء الجهاز هذا

 بأي للتلف الجهاز تعرض عند الصيانة إجراء يلزم. الصيانة عمليات آل إلجراء المختصين الخدمة لمسئولي توجه ▪
 على أشياء سقوط أو السوائل أحد انسكاب أو للتلف القابس أو الطاقة إمداد سلك تعرض مثل األشكال، من شكل

  .سقوطه عند أو المعتاد بالشكل يعمل لم إذا أو الرطوبة أو للمطر هازالج تعرض أو الجهاز
 عليك يجب ▪  .بعناية المستخدم ودليل السريع التثبيت دليل وإتباع قراءة

   إلى فهرنهايت 41 من (مئوية درجة 35 إلى 5 من الحرارة درجة تجاوز عند الجهاز هذا بتشغيل تقم ال ▪
  ).فهرنهايت 95

 .االهتزاز أو لسقوطا إلى الجهاز تعرض ال ▪
 ال ▪ .بالطاقة تزوده أثناء الجهاز تحرك

 في أو فوقها األشياء وضع بسبب انحشارها أو فوقها السير تجنب يتم بحيث التيار إمداد أسالك توجيه يجب ▪
 .مواجهتها

 .بالحائط الكهربائي التيار منافذ على الحمل تزيد ال ▪

 .http://www.wdc.com لىإ ارجع السالمة، معلومات من المزيد على لإلطالع
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®WD شرآة من والخدمة الدعم
 

 الفني الدعم أسئلة أغلب عن اإلجابة يمكن. المنتج هذا إعادة قبل لحلها الفرصة منحنا فالرجاء مشكلة، أية صادفت إذا
. http://support.wdc.com على اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة عبر أو بنا الخاصة المعلومات قاعدة خالل من
 .أدناه والمبين لك المناسب الهاتف رقم على WD بشرآة االتصال فالرجاء تفضل، آنت إذا أو، اإلجابة تتوفر لم إذا

 30تستمر التي الفترة تبدأ .الضمان فترة خالل الهاتف عبر المجاني الدعم من يوًما 30 فترة بك الخاص المنتج يتضمن
 طوال مجانية اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة .WD لشرآة التابع الفني بالدعم لك هاتفي اتصال أول تاريخ من يوًما 

 أن في لمساعدتنا .األسبوع مدار على اليوم في ساعة 24 متاحة بنا الخاصة الكبيرة المعلومات وقاعدة الضمان فترة
 اإلنترنت عبر منتجك تسجل أن تذآر الجديدة، والخدمات بالميزات إطالع على نبقيك
 . http://register.wdc.comعلى

 اإلنترنت عبر الدعم إلى الوصول
 تفضل  :الموضوعات هذه بين من واختر ،http://support.wdc.com على المنتج لدعم اإلنترنت على موقعنا بزيارة

▪ Downloads )لمنتج والتحديثات والبرامج التشغيل برامج تنزيل –) التنزيالت WD لديك.  
▪ Registration )منتج لتسجي –) التسجيل WD الخاصة والعروض التحديثات آخر على للحصول بك الخاص.  
▪ Warranty & RMA Services) معلومات على الحصول – )المواد إعادة وإقرار الضمان خدمات  

  .البيانات واسترداد RMA المواد إعادة إقرار وحالة) المواد إعادة إقرار (المنتج واستبدال الضمان عن
▪ Knowledge Base )إجابة معرف أو عبارة أو دليلية آلمة باستخدام البحث –) المعلومات ةقاعد 

answer ID العملية معرف أو PID.  
▪ Installation )برنامج أو لمنتج التثبيت تعليمات على الحصول – )التثبيت WD اإلنترنت عبر.  
▪ WD Community )مجتمع WD( – اآلخرين بالمستخدمين واالتصال أفكارك مشارآة.  

 WD لشرآة الفني بالدعم الاالتص
 النظام جهاز وإصدارات WD لمنتج التسلسلي الرقم تقديم من بد ال الدعم، على للحصول WD بشرآة االتصال عند

 .لديك النظام وبرامج
  ASK4 WDEU 00800  أمريكا الشمالية  )*الرقم المجاني(أوروبا  

  ASK.4WDC   (00800 27549338).800  اإلنجليزية
 (800.275.4932)    

  880062100 31+  األسبانية  أوروبا  800.832.4778
  الشرق األوسط  880062100 31+  

  880062100 31+  المكسيك  أفريقيا  8002754932 001
    

    أمريكا ال  دول آسيا والمحيط الهادئجنوبية

  أسترال  9861 42 800 1يا  5871 020 1230 تشيلي
  الصين  2855 100 0800  62430496 65+/6682 820 800 فنزويال
  هونغ آونغ  54003-0800  6008 6008 800+ بيرو

  5789 200 800 1  أوروغواي  الهند  3787 598 413 000
  األرج  إندونيسيا  4440839 0800  9439 852 803+نتين

  0442 65 120/00531 994 0120  البرازيل  7704932 0800  اليابان
  6550 703 02  آوريا   

   
 /1908 88 800 6008/1 6008 800+  ماليزيا

+65 62430496  
  0159 1441 800 1  الفلبين   

   
 /6008 608 800+/6008 6008 800+  سنغافورة

+65 62430496  
  62430496 65+/6008 6008 800+  تايوان   

 سويسرا، المملكة اليا، هولندا، النرويج، أسبانيا، السويد،النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيط: تتوفر خدمة الرقم المجاني في البلدان التالية*
  المتحدة 
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 تسجيل   بك الخاص WD منتج معلومات
 المعلومات هذه تجد أن يمكنك. بك الخاص الجديد WD لمنتج الموديل ورقم التسلسلي الرقم التالي، الجدول في اآتب
 هذه تكون فقد. الشراء تاريخ تدوين أيًضا عليك يجب آما. الجهاز من السفلي الجزء في الموجود الملصق على

  . الفني الدعم طلب عند الزمة المعلومات

 :التسلسلي الرقم

 :MAC الفيزيائي العنوان

 :الموديل رقم

 :الشراء تاريخ

 :والبرنامج النظام عن مالحظات
 

 

 

 

 WD منتج تسجيل بك الخاص
 الفترة تبدأ .بالمنتج الخاصة الصالحية سارية الضمان فترة أثناء وًماي 30 لمدة مجانًيا فنًيا دعًما WD منتج يتضمن
 بك الخاص WD منتج بتسجيل قم .WD لشرآة الفني بالدعم لك هاتفي اتصال أول تاريخ من يوًما 30 تستمر التي
 .http://register.wdc.com على اإلنترنت عبر

 من مباشرة التسجيل فيمكنك النشطة، االتصال بشبكة لاالتصا ميزة به يوجد بك الخاص الوسائط مشّغل آان إذا
  . التعليمات على للحصول 143 صفحة في" النظام تسجيل "انظر. الجهاز

  الملحقات
 لمعرفة  : بزيارة تفضل المنتج، لهذا االختيارية الملحقات حول معلومات

  
www.shopwd.com أو المتحدة الواليات www.wdstore.com 

www.shopwd.ca  أو آنداwww.wdstore.ca 

www.shopwd.eu أو أوروبا www.wdstore.eu 

للحصول على قائمة بمعلومات اتصال الدعم الفني، .  في المنطقة المتواجد بهاWDاتصل بالدعم الفني لشرآة األخرى الدول آل 
قاعدة  في Answer ID 1048 وراجع معرف اإلجابة http://support.wdc.comتفضل بزيارة الموقع 

 .المعلومات
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2  المنتج على عامة نظرة
. WD TV Live Plus HD Media Player أو WD TV Live الدقة عالية الوسائط مشغل شراء على نشكرك
 أحدث على للحصول .بك الخاص الجديد الوسائط مشغل واستخدام لتثبيت بخطوة خطوة تعليمات هذا المستخدم دليل يوفر

  .www.westerndigital.com اإلنترنت على موقعنا بزيارة تفضل ،WD بمنتج اصةالخ واألخبار المعلومات

 استرخ .Full-HD 1080p بتنسيق ملفات تشغيل حقيقة، إنها – بينها والتنقل Full-HD الفيديو ملفات تشغيل
 جهاز استخدم .الكريستال بنقاوة النقي والصوت الرائعة الدقة عالية الفيديو ألفالم المذهلة الصور بجودة وتمتع
 .والمتحرآة الواضحة التنقل قوائم بواسطة الترفيهية خياراتك إلنشاء المشغل مع الوارد بعد عن التحكم

وتابع البرامج التلفزيونية، واتصل دوًما *  شغل أنجح األفالم– أفضل ما في اإلنترنت على التلفزيون عالي الدقة
 ال تعكف فقط على مشاهدة الترفيه علي اإلنترنت . باريات الموسمبالشبكة االجتماعية، وشاهد مقتطفات من أآبر م

  .من خالل شاشة الكمبيوتر الصغيرة

  
 ) الواليات المتحدة فقط (CinemaNow®يتطلب وجود حساب على . فقط* WD TV Live Plus HDمشغل الوسائط عالية الدقة 

  ).متاحة في دول معينة فقط (Netflixأو عضوية غير محدودة على 

 الملفات تنسيقات أآثر من آبيرة متنوعة مجموعة الوسائط مشغل يدعم – الفيديو ملفات من نوع أي تقريًبا تشغيل
  .الشفرة تبديل في وقت لقضاء حاجة ال. استخدامًا

 تشغيل جهاز توصيل إمكانية Ethernet منفذ لك يتيح – المنزلية شبكتك في مكان أي من الوسائط إلى الوصول
 أي من الموسيقى وتشغيل الصور وعرض وتشغيله الفيديو إلى الوصول من تتمكن حتى المنزلية بشبكتك اهذ الوسائط
  .منزلك في شبكي ومحرك شخصي، آمبيوتر وجهاز ®Mac نظام

 قم أو – رقمية أبجدية مفاتيح لوحة – الشاشة على المفاتيح لوحة استخدم – USB المفاتيح لوحات مع العمل
 مقاطع عن للبحث مثالي .بسرعة النصوص إدخال أجل من الالسلكية أو السلكية USB تيحالمفا لوحة بتوصيل
 .Facebook على حالتك تحديث أو YouTube على الفيديو

 على احصل أو. اختياري USB السلكي محول من الالسلكية بشبكتك الالسلكي الشبكة اتصال يدعم – استعداد السلكي
 – WD Livewire powerline والصورة الصوت شبكة بمجموعة الدقة عالية ملفات لتدفق إليها تحتاج التي السرعة

  .الكهربائية المنافذ باستخدام بالمنزل غرفة أي إلى اإلنترنت ينقل إنه

 وقوائم آاملة، تنقل قائمة ذلك في بما لديك، DVD أقراص على المضّمن المحتوى آّل اعرض – DVD تنقل دعم
  .ماتوترج خاصة، وميزات فصول،

 لك يتيحا USB منفذين المشغل في يوجد – المتعددة USB أقراص محرآات من مشكالت بدون الوسائط تشغيل
 المحتوى جمع على الوسائط مكتبة ميزة تعمل. واحد وقت في إليها والوصول متعددة USB تخزين بأجهزة التوصيل

 الوسائط مجموعة لحجم حدود توجد ال. الوسائط نوع بحسب مفرزة واحدة قائمة في األقراص محرآات آافة في
  .المساحة من المزيد لتوفير USB أقراص محرآات من المزيد إضافة سوى عليك ما بك؛ الخاصة
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 يمكنك لذا ،Windows® 7 مع متوافق هذا الوسائط مشغل – بك الخاص الكمبيوتر خالل من الوسائط في التحكم
 تلفزيونك على بسهولة Windows 7 التشغيل بنظام يعمل الذي وترالكمبي ملفات لتشغيل" Play To "ميزة استخدام

  .*بك الخاص WD TV Plus HD الدقة عالية الوسائط مشّغل خالل من

 
 من لمزيد* .http://windows.microsoft.com الموقع إلى الذهاب برجاء ،Play To حول المعلومات

  الشبكة، أقراص محرك أو ،USB أقراص محرك في خزنةالم الملفات حذف أو نقل أو نسخ – بسهولة الملفات نقل
  . الشاشة على القوائم باستخدام المتصل USB أقراص بمحرك المتصلة الكاميرا أو الفيديو تسجيل آاميرا أو

 وقم الوسائط بمرآز مباشرة الرقمية الكاميرا أو الفيديو تسجيل آاميرا وصل – فيديو آاميرا مع لالستخدام جاهز
  .شخصي آمبيوتر جهاز بدون صور أو الجودة عالي فيديو أرشفة أو عرضب مباشرًة

 المتقدمة التنقل خيارات
 المصغرة الصور أو الملف اسم بحسب محتوياتك استعرض – والمعاينة والقائمة المصغرة الصور أوضاع ▪

  .األفالم وأغلفة الفيديو، ومعاينة األلبومات وأغلفة للصور
▪ Media Library) نوع بحسب الوسائط جميع عرض الفريدة الميزة هذه لك تتيح –) ئطالوسا مكتبة 

 عرض يمكنك. األقراص محرآات أو المجلدات في موقعها عن النظر بغض واحدة قائمة في الوسائط
  . والتاريخ والفنان واأللبوم النوع مثل الفئات، بحسب المحتوى

▪ Search) الملف اسم من جزء أو الملف اسم أو الفنان أو العنوان أو النوع بحسب البحث –) البحث .  

   الصور عرض
 الخلفية وموسيقى االنتقاالت من متنوعة مجموعة باستخدام مخصصة شرائح عروض إنشاء ▪
 المحوري والتدوير التصغير،/التكبير ▪
 والتاريخ مؤخرًا عرضه تم ما آخر بحسب الملف، اسم من جزء الملف، اسم بحسب البحث ▪

  األفالم عرض
 المحوري والتدوير التصغير/والتكبير المؤقت واإليقاف والترجيع سريعال التقديم ▪
 الترجمة عرض ▪
 والتاريخ مؤخرًا عرضه تم ما آخر بحسب الملف، اسم من جزء الملف، اسم بحسب البحث ▪

  الموسيقى تشغيل
 والتكرار العشوائي والتشغيل المؤقت واإليقاف والترجيع السريع التقديم ▪
 والتاريخ مؤخرًا عرضه تم ما آخر بحسب الملف، اسم من جزء الملف، اسم بحسب البحث ▪

 الملفات إدارة
 الوسائط بمشغل المتصل USB أقراص محرك بين الملفات ونقل ،USB أقراص محرآات بين الملفات نسخ ▪

   لديك الكمبيوتر وجهاز

HDMI 1.3، منفذ لك يتيح – المكون الفيديو وخرج مرآب فيديو HDMI بجهاز التوصيل HDTV المسرح أو 
 أجهزة جميع مع التوافق المكون ومخرجات) RCA (اإلضافي المرآب يضمن. الجودة مستويات بأعلى المنزلي
  . عملي بشكل التلفزيون

 للحصول والصورة الصوت مستقبل إلى رقمية إشارات البصري الصوت خرج يرسل – S/PDIF الرقمي الخرج
  . المجسم الصوت مستويات أفضل على

  .ترفيهي مرآز أي في بسهولة استخدامه يتيح بما – الصغر ئقفا تصميم

5 – المنتج على عامة نظرة
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3  والوظائف الميزات
 الميزات
  الفيديو/الصوت وصلة

 الدقة عالي والفيديو الرقمي للصوت HDMI 1.3 وصلة ▪
  التناظري الفيديو لتوصيل) أحمر/أزرق/أخضر ،YPbPr (المكون الفيديو وصلة ▪
  التناظري الصورة/الصوت لتوصيل) أحمر/أصفر،أبيض ،RCA (مرآبة وصلة ▪
  الدقة عالي الرقمي للصوت S/PDIF) ضوئي (صوت ▪
 اآتشاف من HD الدقة عالية الوسائط مشغل تمكين على) التلقائي المصدر (Auto source وظيفة تعمل ▪

  عالي الوضع إلى تلقائًيا بالتبديل الوسائط مشغل يقوم المثال، سبيل على. إليها والتبديل جديدة وصلة وتوصيل
   HDMI آابل عبر توصيله عند HD الدقة

  1080pو ،1080iو ،720pو ،720iو ،576pو ،480pو ،576iو ،480i الفيديو خرج دقة تتضمن ▪
 عند إال الرقمي المجسم الصوت يتوفر ال (القنوات متعدد رقمي مجسم صوت خرج أو ستريو صوت خرج ▪

  )S/PDIF وصلة استخدام
  اإلنترنت عبر الوسائط محتوى إلى صولللو باإلنترنت السلكي أو سلكي اتصال ▪

 المدعومة الملفات نوع
" المدعومة التنسيقات" إلى اذهب المدعومة، والصور والصوت، الفيديو، ملفات بأنواع تفصيلية قائمة على للحصول

  .155 الصفحة في

  * USB 2.0 بتقنية والتشغيل التوصيل دعم
  USB بموصل مزود USB تخزين جهاز ▪
  USB بموصل المزودة المحمولة سائطالو تشغيل أجهزة ▪
  USB بموصل المزودة الفيديو تسجيل آاميرات/رقمية آاميرات ▪
  USB بموصل مزودة السلكية أو سلكية مفاتيح لوحات ▪
 على لدينا المعلومات قاعدة في Article #3805 المقال راجع اختبارها، تم والتي المتوافقة USB بأجهزة قائمة على للحصول*

http://support.wdc.com. 

   USB التخزين لوحدة الملفات نظام دعم
▪ NTFS 
▪ FAT/FAT32 
▪ HFS+ 

6 – والوظائف الميزات
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 التوصيالت

    
 )الوصف (Description المكون العنصر

 والكاميرات المحمولة الوسائط تشغيل وأجهزة للنقل القابلة التخزين أجهزة توصيل يدعم  USB 1 منفذ  1
 .USB السلكية والمحوالت ،USB بموصالت المزودة الرقمية

 راجع (االفتراضية المصنع إعدادات تعيين إعادة أجل من واحدة ثانية لمدة اضغط 2 التعيين إعادة مفتاح
 اضغط). 142 الصفحة في" للمصنع االفتراضية اإلعدادات إلى التعيين إعادة"

 ذات إبرة ستخداما. PALو ،NTSC نظامي بين للتبديل ثواني 10 لمدة باستمرار
 .التعيين إعادة مفتاح على للضغط الورق مشبك من مفتوح طرف أو دقيق طرف

 .الطاقة آابل الطاقة مقبس 3 لتوصيل

 .USB 1 منفذ وظيفة نفس USB 2 منفذ 4

 . )منفصًال HDMI آابل ُيباع (لديك التلفزيون لجهاز HDMI بمنفذ للتوصيل  HDMI منفذ 5

 S/PDIF صوت منفذ 6
 ) ضوئي(

 . )منفصًال S/PDIF آابل ُيباع (لديك AV والصورة الصوت بمستقبل للتوصيل

 .اإلنترنت إلى السلكي للوصول LAN توصيل يدعم Ethernet منفذ 7

 .لديك التلفزيون جهاز في التناظرية والفيديو الصوت بمقابس للتوصيل  مرآب مقبس 8

وصيل  . بك الخاص التلفزيون جهاز في) YPbPr (المكونة التوصيل بأطراف الت مقبس 9 مكون
  

 
 :مالحظة  .USB وصل لوحات يدعم ال الجهاز

7 – فوالوظائ الميزات
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 اإللكترونية LED مؤشرات

  
  

 )الوصف (Description المكون العنصر

 الطاقة مؤشر 1  .الطاقة تشغيل مع متصل الطاقة آابل – مضيء  •
  .متصل غير الطاقة آابل أو االستعداد وضع في الوسائط مشغل – مطفأ  •
  . النظام تشخيص في خلل حدث – وامض  •

 .149 الصفحة في" وإصالحها األخطاء استكشاف" انظر

 تحت األشعة مستقبل 2
 الحمراء

 إلى بعد عن التحكم جهاز طرف بتوجيه قم. بعد عن التحكم جهاز من اإلشارات يستقبل  •
 .بينهما المسار إعاقة عدم من وتأآد الحمراء تحت األشعة مستقبل

 وضع في HD الدقة عالية الوسائط ومشغل USB جهاز إلى الوصول تم – مضيء  •
  . الخمول

  الحالة مؤشر 3

  . متصل USB جهاز يوجد ال – مطفأ  •
  . USB تخزين جهاز عن بحًثا التفحص يجري – وامض  •

  .المعلومات من لمزيد144  الصفحة في" الوسائط مكتبة" انظر

  

8 – والوظائف الميزات
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 بعد عن التحكم جهاز
  

 
  المفرطة الحرارة إلى البطاريات به المثبت التحكم جهاز أو البطاريات تعريض يصح ال: تنبيه

  ).ذلك وغير النار، المباشرة، الشمس أشعة(

  الحمراء تحت األشعة مرسلة. 1

2. HOME ) الرئيسية(  

  )الطاقة (POWER زر  .3
  التنقل أزرار. 4
  ) الإدخ (ENTER زر. 5

  )المعلومات شريط إيقاف أو تشغيل(
6 .STOP) إيقاف(  
7 .BACK) للخلف(  
  )الترجيع (REV زر. 8
  )ألعلى صفحة/السابق المسار (PREV زر. 9
  )البحث (SEARCH زر. 10
11. OPTION) خيارات(  
12 .PAUSE/PLAY) تشغيل/مؤقت إيقاف(  
  )سريع تقديم (FF زر. 13
  )ألسفل صفحة/لتاليا المسار) (التالي (NEXT زر. 14
   EJECT اإلخراج زر. 15

  )المتصلة التخزين لوحدة اآلمنة اإلزالة(
  
  
  

 
 من لمزيد :مالحظة  .31 الصفحة في" بعد عن التحكم جهاز استخدام" انظر المعلومات،

9 – والوظائف الميزات
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4 البدء
  الحزمة محتويات

 

  التثبيت متطلبات
  ،)YPbPr (مكون أو) قياسي صورة/صوت (مرآب إدخال بمنافذ مزود الدقة عالي أو قياسي تلفزيون جهاز ▪

  .HDMI أو
  .USB 2.0 بموصل مزود USB تخزين جهاز ▪
  .المباشرة والخدمات للمحتوى متوفر شبكة اتصال ▪
  . خالية آمساحة أدنى بحد USB أقراص لمحرك اإلجمالية السعة من %1 بقاء يجب –* الوسائط مكتبة دعم متطلبات ▪

 
 .مرفقة غير S/PDIFو HDMIو Ethernet آابالت :مالحظة

 مقبس أو) S/PDIF (ضوئي رقمي دخل بمقبس مزود AV وصورة صوت أو ستريو أو تلفزيون مستقبل: اختياري
  ). فقط الصوت تشغيل (ستريو صوت دخل

 
  .له حاجة كهنال تكن لم إذا) اإلعدادات قائمة (Settings Menu في تشغيله إيقاف يمكن *:مالحظة

  التشغيل نظام توافق
  :التالية التشغيل أنظمة مع متوافق المتعددة الوسائط مشّغل

Windows® Mac® OS X® 

 Windows XP 
 Windows Vista® 

 Windows 7 

 Leopard® 

 Snow Leopard™ 

  

 
  .لمستخدمبا الخاص التشغيل ونظام الجهاز تكوين حسب التوافق يتغير أن الممكن من :مالحظة

محول طاقة التيار المتردد

آابالت صوت وصورة مرآبة مكونة) YPbPr(آابالت AAAوحدة التحكم عن بعد وبطاريتان 

دليل التثبيت السريع

WD TV Live/Live Plusمشغل الوسائط عالية الدقة 
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 األداء من مستوى أعلى على للحصول ،SP)  (خدمة حزمة وأحدث التحديثات آخر بتثبيت نوصيك: هام

 Windows Update وحدد) ابدأ (Start قائمة إلى اذهب ،Windows التشغيل لنظام. واالعتمادية
 Software Update وحدد Apple قائمة إلى اذهب ،Mac التشغيل لنظام). Windows تحديث(
  ).البرامج تحديث(

  التثبيت إجراء
 :يلي فيما الوسائط مشغل تثبيت إجراء توضيح يتم

 المحتوى تحميل – 1 الخطوة "انظر. USB التخزين وسائط إلى لديك الكمبيوتر جهاز من المحتويات بنقل قم  .1
  .12 صفحة في" بك الخاص USB أقراص محرك على

  .13 صفحة في" الطاقة آابل توصيل – 2 وةالخط "انظر. الطاقة آابل بتوصيل قم  .2
 الوسائط مشّغل توصيل – 3 الخطو "انظر. الترفيه بوحدة أو التلفزيون بجهاز الوسائط مشّغل بتوصيل قم  .3

Media Player "موصالت استخدام يمكنك. 14 صفحة في HDMI) 16 صفحة (المكون أو ،)15 صفحة(، 
  ). 17 صفحة (المرآب أو

  .بعد عن التحكم جهاز في بطارياتال بترآيب قم  .4
 في" USB جهاز توصيل – 4 الخطوة" (بك الخاصة الوسائط محتوى يتضمن الذي USB جهاز بتوصيل قم  .5

  ). 22 الصفحة في" بشبكتك التوصيل – 5 الخطوة" (بالشبكة السلكيًا أو سلكيًا اتصال تأسيس أو/و) 19 الصفحة

11 – البدء
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  بك الخاص USB راصأق محرك على المحتوى تحميل – 1 الخطوة
  ®My Passport مثل الخارجي، USB أقراص محرك إلى الكمبيوتر جهاز من لديك المفضل المحتوى بنقل قم
   ).بالحزمة مرفقة غير والمثبتة الخارجية USB أقراص محرآات (®My Book أو

12 – البدء
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   الطاقة آابل توصيل – 2 الخطوة
  .طاقةال آابل بقابس الطاقة مشبك بتوصيل قم ُوجد، إن  .1

. الطاقة لقابس مشبك استخدام تتطلب ال المناطق وبعض. فيها تقيم التي المنطقة حسب المتردد التيار محول سيختلف
  . أدناه التوضيحي الرسم إلى ارجع. ثابت طاقة قابس على المناطق هذه في بيعها يتم التي الوحدات وستحتوي

  
 طاقة منفذ في اآلخر الطرف أدخل ثم الوسائط، بمشغل الخاص الثابت التيار بموصل الطاقة لآاب بتوصيل قم .2

  .تلقائًيا الوسائط مشغل تشغيل يبدأ .المتردد التيار

 تكون دفق الوسائط، مشغل اآتشاف يتم لم إذا. الوسائط مشغل لديك التلفزيون جهاز يكتشف حتى ثوان لبضع انتظر
. تستخدمها التي الوصلة حسب وذلك مرآب، أو HDMI إلى لديك التلفزيون بجهاز الدخل مصدر لتغيير بحاجة
  . المعلومات من مزيد على للحصول التلفزيون بجهاز الخاصة المستخدم وثائق راجع

 الرئيسية الشاشة تظهر ذلك وبعد النظام، تمهيد إلى لإلشارة البداية شاشة عرض يتم الوسائط، مشغل اآتشاف بعد
  .المستخدم لواجهة

  .34 الصفحة في" الوسائط مشّغل قائمة استخدام" انظر المعلومات، من لمزيد

 التثبيت الفكتثبيتال  الفك

13 – البدء
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  Media Player الوسائط مشّغل توصيل – 3 الخطو
 صوت آابالت القياسي التوصيل يستخدم. الوسائط مشغل يدعمها التي الكابالت توصيالت التالية األشكال تصور
  . المشغل مع الواردة مصغرة-إلى-مرآبة AV وصورة

 
 :مالحظة  .منفصل بشكٍل) ضوئي (S/PDIFو HDMI آابالت ُتباع

 
 . تختاره الذي التوصيل لنوع وفقًا الوسائط لمشّغل الفيديو/الصوت إعدادات بتكوين قم: هام
  .اتاإلعداد تلك حول المعلومات من المزيد لمعرفة 129 صفحة في" الفيديو/الصوت "انظر

 األفضل التوصيل اختيار
 تعتمد .الوسائط بمشغل وتوصيله التلفزيون جهاز جودة على لديك التلفزيون يعرضها التي الصورة جودة

  
 الموصالت الجودة التوصيل

لدقة عالي مخصص موصل HDMI األفضل  
 تصل( )1080p إلى

 ا

  جيدة المكون
 )1080i إلى

  Y = أخضر  •
  Pb = أزرق تصل(  •
 Pr = أحمر  •

 جيدة مرآب
(480i/576i) 

  فيديو = أصفر  •
  األيمن الصوت = أحمر  •
 األيسر الصوت = األبيض  •

  

)دقة عالية(المكون )دقة قياسية(مرآب  HDMI) دقة عالية(

14 – البدء
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  )عالية دقة (HDMI وفيديو صوت
 رقمي آابل في المكونات في الداخلي والتحكم القنوات متعدد والصوت الدقة عالي الفيديو بين HDMI توصيل يجمع
  .1080p إلى تصل يوفيد جودة دقة تقدم الوصلة هذه. واحد

  :HDMI آابل باستخدام لديك الوسائط مشغل لتوصيل

  .الوسائط بمشغل الموجود HDMI موصل في HDMI آابل أدخل  .1
  ).متاًحا آان إذا (الصوت/الفيديو نظام أو بالتلفزيون الموجود HDMI منفذ في المقابل الطرف أدخل  .2

 تكون فقد الوسائط، مشغل اآتشاف يتم لم إذا. الوسائط مشغل لديك التلفزيون جهاز يكتشف حتى ثوان لبضع انتظر
 التلفزيون بجهاز الخاصة المستخدم وثائق راجع. HDMI إلى لديك التلفزيون بجهاز الدخل مصدر لتغيير بحاجة

  . المعلومات من مزيد على للحصول
 الرئيسية الشاشة تظهر ذلك وبعد النظام، تمهيد إلى لإلشارة ايةالبد شاشة عرض يتم الوسائط، مشغل اآتشاف بعد

  .المستخدم لواجهة

 
  .منفصل بشكٍل HDMI آابالت تباع: مالحظة
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  )عالية دقة (مكون وفيديو صوت
 لتقديم المرآبة الصوت آابالت توصيل إلى آذلك تحتاج سوف. فقط الفيديو إشارات إال المكون التوصيل يوفر ال

  .1080i إلى تصل فيديو جودة دقة تقدم الوصلة هذه. الصوت

  : مصغر-إلى-مكون آابل باستخدام الوسائط مشغل لتوصيل

  .الوسائط بمشغل المكون الموصل في) مصغر (mini آابل أدخل  .1
 آان إذا (فيديو/صوت نظام أو التلفزيون جهاز في الموجودة المكونة المنافذ في المقابلة األطراف بتوصيل قم  .2

  .األزرق إلى واألزرق األخضر، إلى األخضر األحمر، إلى األحمر ،)رًامتوف

  .الوسائط مشغل في الموجود المرآب المنفذ في مصغر-إلى-مرآب موصل بتوصيل قم الصوت، على للحصول  .3
 الخاص التلفزيون بجهاز مرآبال الصوت دخل منافذ في للكابل المقابل الطرف في الصوت موصالت بتوصيل قم  .4

  .األبيض في واألبيض األحمر، في األحمر بك،
 تكون فقد الوسائط، مشغل اآتشاف يتم لم إذا. الوسائط مشغل لديك التلفزيون جهاز يكتشف حتى ثوان لبضع انتظر
. تستخدمها التي الوصلة حسب وذلك مرآب، أو مكون إلى لديك التلفزيون بجهاز الدخل مصدر تغيير إلى بحاجة
  . المعلومات من مزيد على للحصول التلفزيون بجهاز الخاصة المستخدم وثائق راجع

 الرئيسية الشاشة تظهر ذلك وبعد النظام، تمهيد إلى لإلشارة البداية شاشة عرض يتم الوسائط، مشغل اآتشاف بعد
  .المستخدم لواجهة
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المستخدم دليل

  )قياسية دقة (المرآب AV والفيديو الصوت توصيل
 :مرآب توصيل الستخدام

  .الوسائط بمشغل المرآب المنفذ في المصغر الموصل أدخل  .1
 األصفر الطرف توصيل يتم بحيث لديك، التلفزيون بجهاز المرآبة اإلدخال منافذ في المقابلة األطراف أدخل  .2

  .باألبيض واألبيض باألحمر واألحمر باألصفر
  .المناسب التلفزيون دخل مصدر حدد  .3

 تكون فقد الوسائط، مشغل اآتشاف يتم لم إذا. الوسائط مشغل لديك التلفزيون جهاز يكتشف حتى ثوان لبضع انتظر
. تستخدمها التي الوصلة حسب وذلك مرآب، أو مكون إلى لديك التلفزيون بجهاز الدخل مصدر تغيير إلى بحاجة
  . المعلومات من مزيد على للحصول التلفزيون بجهاز الخاصة المستخدم وثائق راجع

 الرئيسية الشاشة تظهر ذلك وبعد النظام، تمهيد إلى لإلشارة البداية شاشة عرض يتم الوسائط، مشغل اآتشاف بعد
  .المستخدم لواجهة
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المستخدم دليل

  )عالية دقة (المنزلي المسرح
 لتوصيل  :منزلي مسرح نظام

  .الوسائط بمشغل الموجود HDMI موصل في HDMI آابل أدخل  .1
  .الفيديو/الصوت بمستقبل الموجود HDMI In الدخل منفذ في المقابل الطرف أدخل  .2
  .فيديو/صوت بمستقبل الموجود HDMI Out الخرج منفذ في HDMI آابل أدخل  .3
  ).متاًحا آان إذا (التلفزيون بجهاز الموجود HDMI منفذ في المقابل الطرف أدخل  .4
  .المناسب التلفزيون دخل مصدر حدد  .5

  
 لتوصيل  :S/PDIF باستخدام منزلي مسرح نظام

  .الوسائط مشّغل على الموجود S/PDIF بموصل S/PDIF آابل بتوصيل قم  .1
  .الفيديو/الصوت بمستقبل الموجود S/PDIF In الدخل منفذ في المقابل الطرف أدخل  .2
 مشّغل على الموجودة المناسبة Out الخرج بمنافذ المرآب أو المكون، أو HDMI موصالت بتوصيل قم  .3

  .الوسائط
  .التلفزيون بجهاز الموجود المناسب) منافذ (المنفذ في المقابل) األطراف (الطرف بتوصيل قم  .4
  .المناسب التلفزيون دخل مصدر حدد  .5
  . 131 حةالصف في" الصوت خرج" انظر. الوسائط مشّغل على المناسب الصوت خرج خيار بتعيين قم  .6

  

 
  .منفصل بشكٍل S/PDIFو HDMI آابالت ُتباع

 

أو

أو
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   USB جهاز توصيل – 4 الخطوة
 بتقنية تعمل التي WD الخارجية األقراص محرآات من التشغيل يدعمان USB منفذين على الوسائط مشغل يحتوي
USB*.  

 على لدينا المعلومات قاعدة في article #3805 المقال راجع لمدعومة،ا الخارجية WD أقراص بمحرآات قائمة على للحصول *
http://support.wdc.com. 

  :USB جهاز لتوصيل

  .الوسائط بمشغل الموجودة USB منافذ من منفذ بأي USB جهاز بتوصيل قم  .1

 

 

  
 التفحص تمكين يتم. (الوسائط ملفات عن بحًثا USB زجها بتفحص الوسائط مشغل قيام أثناء لحظات لبضع انتظر  .2

 في" الوسائط مكتبة تجميع" إلى فانتقل التلقائي، التفحص تشغيل إيقاف في ترغب آنت إذا. افتراضي بشكل
  ).35 الصفحة

 يتم عندما. المتوفرة الوسائط ملفات وعدد USB لجهاز التخزين سعة حسب وذلك دقائق، عدة األمر هذا يستغرق قد
 لم إذا.  الجديد USB دليل رمز) الرئيسية (Home الشاشة وتعرض الحالة مؤشر يضئ ،USB جهاز اآتشاف
 ")تخزين وحدة توجد ال (No storage present" الرسالة فستظهر تخزين، وحدات أية الوسائط مشغل يكتشف
  .غةفار ستكون المجلدات أن إال المجلدات، بين التنقل بإمكانك ويظل. الشاشة على

  : المؤمن WD USB جهاز تأمين إللغاء

  . محتوياته إلى الوصول الوسائط لمشغل يمكن حتى USB جهاز تأمين إلغاء يجب
   يكون قد. إليه بالوصول ترغب الذي الوسائط محتوى رمز وحدد) الرئيسية (Home شاشة إلى انتقل  .1

Music) موسيقى (، أو Video) فيديو (، أو Photo) صور (.  
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 المحمول My Passportمحرك أقراص
 )يباع بشكل منفصل(والمثبت 

 My Bookمحرك أقراص
 )يباع بشكل منفصل(الخارجي 
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المستخدم دليل

  لتحديد / اضغط ،)WD أقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock your WD Drive شاشة من  .2
OK) موافق(، على اضغط ثم ENTER) إدخال.(  

 
 المفاتيح لوحة باستخدام USB أقراص محرك إلى الوصول مرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3

  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على
 ENTER على واضغط ،)موافق (OK لتحديد / على اضغط خاطئة، مرور آلمة إدخال حالة في
 وضع فسيتم متتالية، مرات خمس خاطئة مرور آلمة بإدخال قمت إذا. الصحيحة المرور آلمة اآتب ثم ،)إدخال(

 محرك بفصل قم. الخطأ رسالة إلغالق) إدخال (ENTER اضغط. إيقاف حالة في USB أقراص محرك
  . الصحيحة الوصول مرور آلمة وآتابة USB أقراص محرك توصيل إعادة ثم الجهاز بتشغيل قم. USB أقراص

 / على اضغط. المحددة الوسائط لنوع القائمة شريط سيظهر ،USB أقراص محرك تأمين إلغاء بعد  .4
 يظهر). إدخال (ENTER على اضغط ثم المدعومة، الوسائط ياتمحتو لعرض تصفية أداة خيار الختيار
  . المحدد الوسائط بنوع الخاص المدعوم المحتوى

 ENTER اضغط ثم إليه، بالوصول ترغب الذي المحتوى تحديد أجل من  التنقل أزرار استخدم  .5
  .الوسائط تشغيل لبدء) إدخال(
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  USB جهاز إزالة
 قبل بعد عن التحكم جهاز على الموجود) إخراج (EJECT الزر على أوًال تضغط ان بشدة ُيوصى البيانات، فقد لمنع
  . USB جهاز إزالة

  :USB جهاز إلزالة

  .  )الرئيسية (HOME زر على اضغط  .1

  . )إخراج (EJECT زر على اضغط  .2
  . إزالته في ترغب الذي USB جهاز حدد  .3

  
  ). إدخال (Enter على اضغط ثم ،)موافق (OK حدد  .4
  . الوسائط مشغل عن USB جهاز بفصل قم  .5
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المستخدم دليل

  بشبكتك التوصيل – 5 الخطوة
 الشبكة اتصال باستخدام الشبكة وتخزين اإلنترنت إلى للوصول المنزلية بشبكتك الوسائط مشغل توصيل يمكن
 .اإلنترنت وعبر ًيامحل المخزن الوسائط محتوى وصول الشبكة اتصال يوفر .والالسلكي السلكي

 سلكيًا اإلنترنت بشبكة االتصال
  :Ethernet آابل باستخدام المنزلية االتصال بشبكة للتوصيل

  .الوسائط بمشغل الموجود Ethernet موصل في) منفصل بشكل يباع (Ethernet آابل بتوصيل قم  .1
 جهاز أو التوجيه جهاز في وجودالم LAN منفذ في مباشرًة Ethernet آابل من المقابل الطرف بتوصيل قم  .2

  .بالشبكة الخاص التبديل

 الصفحة إلى انتقل التكوين، وعمليات والالسلكية السلكية االتصال شبكة توصيالت حول المفصلة اإلرشادات لمعرفة
  .23 الصفحة في" االتصال شبكة إعداد" التالية

 
 المتغيرة، السرعات أو اإلشارة، قوة أو بالشبكة، االتصال ضعف مثل آثيرة ألسباب مستقًرا wi-fi شبكة رعب الدفق يكون ال قد :مالحظة

 دون باإلنترنت والموثوق السريع بالوصول واالستمتاع السرعة عالية ثابتة سلكية شبكة اتصاالت إنشاء يمكنك .األخرى البيئية العوامل أو 
 من للمزيد )منفصل بشكٍل تباع( WD Livewire™ Powerline AV الشبكة مجموعة باستخدام منزلك أنحاء جميع في أسالك استعمال

 .http://products.wdc.com/WDLivewire بزيارة تفضل المعلومات،

 االتصال شبكة من الوسائط محتوى إلى الوصول
  .65 صفحة في" االتصال شبكة خدمات "انظر

 اإلنترنت على الوسائط محتوى إلى الوصول
  .72 صفحة في)" اإلنترنت وسائط (Internet Media "نظرا
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المستخدم دليل

 االتصال شبكة إعداد
 تشغيل إلى للوصول الالسلكي أو السلكي الشبكة اتصال باستخدام المحلية المنطقة بشبكة الوسائط مشغل توصيل يمكن
  .وبغيره باإلنترنت باتصال الوسائط ومحتوى الفيديو

  )السلكية (Ethernet شبكة إعداد
  .الوسائط بمشغل الموجود Ethernet موصل في Ethernet آابل دخلأ  .1
 جهاز أو التوجيه جهاز في الموجود LAN منفذ في مباشرًة Ethernet آابل من المقابل الطرف بتوصيل قم  .2

  .بالشبكة الخاص التبديل

  .  )إعدادات|  رئيسية ( Home | Settingsالقوائم شريط إلى انتقل  .3

  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، )الشبكة إعداد (Network Setting لتحديد / اضغط  .4

 

23 – االتصال شبكة إعداد

5
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   ).إدخال( ENTER فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعداد (Network setup لتحديد / اضغط  .5

 
  ). إدخال (ENTER اضغط ثم اد،اإلعد تكوين خيار حدد  .6

  .11 الخطوة إلى انتقل ثم تلقائيًا، الشبكة اتصال عن الكشف يحاول الجهاز لجعل) تلقائي (Automatic حدد

  .7 الخطوة إلى انتقل ثم يدويًا، بالشبكة االتصال لتعيين) يدوي (Manual حدد

 فوق اضغط ثم ،IP عنوان لتحديد / اضغط. التالية الشاشة ستظهر االتصال، شبكة عن الكشف بعد  .7
ENTER) إدخال .(  

 

24 – االتصال بكةش إعداد
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  ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام IP عنوان لكتابة  اضغط  .8
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم

  .DNS النطاق اسم ونظام البوابةو الفرعي الشبكة قناع إعدادات قيم إلدخال السابقة الخطوة آرر  .9
  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ،)إنهاء (Finish حدد التكوين، إعدادات جميع إدخال بعد.10
  الشاشة لعرض) إدخال (ENTER اضغط. التالية الشاشة ستظهر االتصال، شبكة عن الكشف بعد.11

Settings) اإلعدادات.(  

 :بإمكانك يكون الشبكة، اتصال تأسيس بعد
 . المتدفقة الوسائط إلى للوصول لديك الوسائط مشغل في المدمجة المتنوعة اإلنترنت خدمات استخدام ▪

  .الخدمات تلك حول المعلومات من مزيد على للحصول التالي الفصل إلى االنتقال
). Mac آمبيوتر أو المكتب سطح آمبيوتر (بك اصالخ الكمبيوتر وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات نقل ▪

 في" الملفات إدارة" في مذآورة لديك الكمبيوتر وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات ونقل نسخ إجراءات
  .137 الصفحة
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 الالسلكية االتصال شبكة إعداد

 
 المتغيرة، السرعات أو اإلشارة، قوة أو الشبكة،ب االتصال ضعف مثل آثيرة ألسباب مستقًرا wi-fi شبكة عبر الدفق يكون ال قد :مالحظة

 دون باإلنترنت والموثوق السريع بالوصول واالستمتاع السرعة عالية ثابتة سلكية شبكة اتصاالت إنشاء يمكنك .األخرى البيئية العوامل أو 
 من للمزيد )منفصل بشكٍل باعت( WD Livewire Powerline AV الشبكة مجموعة باستخدام منزلك أنحاء جميع في أسالك استعمال

 .http://products.wdc.com/WDLivewire بزيارة تفضل المعلومات،

 بتوصيل قم  .1  . بك الخاص الوسائط مشغل في USB بمنفذ) منفصل بشكل يباع (USB الالسلكي المحول

 
 على لدينا المعلومات قاعدة في Article #3805 المقال راجع اختبارها، تم والتي المتوافقة الالسلكية USB بمحّوالت قائمة على للحصول

http://support.wdc.com.  

 

  .  )إعدادات | رئيسية( Home | Settings القوائم شريط إلى انتقل  .2
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، )الشبكة إعداد (Network Setting لتحديد / اضغط  .3
   ).إدخال( ENTER فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعداد (Network setup تحديدل / اضغط  .4
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)السلكي (Wireless لتحديد  التنقل أزرار استخدم  .5
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  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم SSID إدخال خيار لتحديد  التنقل أزرار استخدم  .6

 
 في المتاحة الوصول نقاط عن بالبحث الوحدة فستقوم ،)التلقائي البحث (Auto search باختيار قمت إذا

  .7 الخطوة إلى تابع. بها توجد التي المنطقة

  . 8الخطوة إلى تابع ثم يدوًيا SSID إلدخال) يدوًيا SSID إدخال (Manually input SSID اختر

). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم خاللها، من االتصال في ترغب التي الوصول نقطة لتحديد / اضغط  .7
  ).التلقائي البحث (Auto search لمواصلة 10 الخطوة إلى تابع

 
 وحدد خاللها، من باالتصال ترغب التي الوصول لنقطة SSID لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .8

Submit) إرسال(، فوق بتكرار اضغط ثم ENTER) إدخال.(  

27 – االتصال شبكة إعداد
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  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم األمان، بروتوآول لتحديد / اضغط  .9

 
  ،)إرسال (Submit حدد الوصول، بنقطة الخاص المرور آود لكتابة  التنقل أزرار استخدم .10

  ). إدخال (ENTER اضغط ثم

 
 جهاز من تلقائًيا IP عنوان على للحصول) (تلقائي (Automatic لتحديد  التنقل أزرار استخدم .11

 حددت إذا). إدخال (ENTER على اضغط ثم) يدوًيا ثابت IP عنوان إلدخال) (يدوي (Manual أو) التوجيه
Manual) يدوي(، شبكة إعداد" القسم في 10-7 الخطوات فاتبع Ethernet) 23 الصفحة في)" السلكية .

  .أدناه 12 الخطوة إلى االنتهاء عند وتابع
 Settings الشاشة لعرض) إدخال (ENTER اضغط. التالية الشاشة تظهر بنجاح، الشبكة إعداد بمجرد .12

  ).اإلعدادات(
 :بإمكانك يكون الشبكة، اتصال تأسيس بعد
 إلى االنتقال. المتدفقة الوسائط إلى للوصول لديك الوسائط مشغل في المدمجة اإلنترنت خدمات استخدام ▪

  .الخدمات تلك حول المعلومات من مزيد على للحصول التالي الفصل
). Mac آمبيوتر أو المكتب سطح آمبيوتر (بك الخاص الكمبيوتر وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات نقل ▪

 في" الملفات إدارة" في مذآورة لديك مبيوترالك وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات ونقل نسخ إجراءات
  . 137 الصفحة
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 االتصال بشبكة االتصال من التحقق
  . المشكلة سبب لتحديد الشبكة اتصال افحص الشبكة، في بمشاآل مررت إذا

  : بالتالي قم الشبكة، اتصال من للتحقق

  .  )إعدادات | رئيسية( Home | Settings القوائم شريط إلى انتقل  .1
  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، )الشبكة إعداد (Network Setting لتحديد / اضغط  .2
  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)االتصال من التحقق (Check connection لتحديد / اضغط  .3

 
 الزرقاء الفحص عالمة تشير. الفحص لاآتما بمجرد النتائج تظهر. الشبكة اتصال من تلقائيًا الوحدة ستتحقق
 وجود إلى اإلشارة حالة في. لديك الشبكة إعدادات في مشكلة توجد ال أنه إلى العناصر هذه بجانب الموجودة
  . الحل عن بحثًا الدليل إلى والرجوع بك الخاص التوجيه جهاز إعدادات من فتحقق مشكلة،
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 المشكلة تكون وقد. االتصال شبكة إعدادات في مشكلة وجود إلى النتائج عناصر في الحمراء تقاطعال عالمة تشير
 موفر مع األمر متابعة في ترغب فقد المشكلة، هذه استمرار حالة في. DNS ملقم عنوان أو ،IP عنوان في

  .المشكلة هذه حدوث في سببًا ليس أنه من للتأآد لديك اإلنترنت خدمات
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 شغلم تشغيل  Media Player الوسائط

 بعد عن التحكم جهاز استخدام
 ملفات إلى واالستعراض) الرئيسية (Home الشاشة بين التنقل الوسائط بمشغل الخاص بعد عن التحكم جهاز لك يتيح

 األشعة إشارات الحمراء تحت األشعة مستشعر يكتشف. النظام إعدادات وتخصيص التشغيل خيارات وتمكين الوسائط
  .بعد عن التحكم جهاز من الصادرة الحمراء تحت

 
  .الوسائط بمشغل الحمراء تحت األشعة ومستشعر بعد عن التحكم جهاز بين عوائق أي وجود عدم من تأآد: هام

 الوظيفة الزر

لشاشة   )/الصور (Photo)/الموسيقى (Music تعرض التي) الرئيسية (Home ا (HOME .)الرئيسية
Video) الفيديو/( Setup)اإلعداد.( 

 .االستعداد وضع  )الطاقة (POWER زر

 على المفاتيح ولوحة الوسائط ومكتبات القوائم وشاشات) الرئيسية (Home خيارات  التنقل أزرار بين بالتنقل قم
 . األدوات وأشرطة الشاشة،

 (ENTER  ).اإلعدادات (Settings وشاشات الوسائط دالئل عرض  • )إدخال
  .إيقافه أو وماتالمعل شريط تشغيل  •
  . المحدد الوسائط ملف تشغيل يبدأ  •
 ). اإلعدادات (Settings خيار شاشة في حالًيا المحدد اإلعداد تمكين  •

لتشغيل يفصل STOP) ا )إيقاف. 

BACK) السابقة الشاشة إلى للخلف االنتقال )للخلف. 

 .×16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية عاتالسر يدعم .الفيديو/الصوت تشغيل أثناء )الترجيع( REV للخلف يتفحص

PREV  
 )السابق المسار(

  . الصوت/الفيديو ملف بداية إلى لالنتقال واحدة مرة اضغط  •
  .السابق الصورة/الفيديو/الصوت ملف إلى لالنتقال مرتين اضغط  •
  .أعلى صفحة إلى لالنتقال اضغط  •
 .دقائق 10 مقدارب للخلف للرجوع اضغط ،)الفيديو ترجيع (Video REV وضع أثناء  •

  )البحث (SEARCH زر
 )الحالي المجلد(

 Media Library اإلعداد تمكين عند فقط الوظيفة هذه تتوفر. الحالي المجلد في الوسائط ملف موقع يحدد
 .الفرعي المجلد في يبحث ال). الوسائط مكتبة(

 الوسائط محتوى شاشة من. اإلضافية التشغيل خيارات إلظهار األدوات شريط عرض يتم التشغيل، أثناء (OPTION )خيارات
 .الخدمة خيارات من مزيد لعرض اضغط المباشرة،

PAUSE/PLAY 
 )تشغيل/مؤقت إيقاف(

 .والتشغيل المؤقت اإليقاف بين يبدل

FF  
 )سريع تقديم(

 .×16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية السرعات يدعم .الفيديو/الصوت تشغيل خالل من لألمام يتفحص

   )اليالت (NEXT  . التالي الصورة أو الفيديو أو الصوت ملف إلى يتخطى  •
  .أسفل صفحة إلى لالنتقال اضغط  • )التالي المسار(

 .دقائق 10 بمقدار السريع للتقديم اضغط ،)للفيديو سريع تقديم (Video FF وضع أثناء  •

 . بأمان USB جهاز إزالة يمكنك بحيث اآلمن الوضع إلى بالتبديل يقوم (EJECT  )إخراج
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 USB مفاتيح لوحة استخدام
 على الموجودين USB منفذي من منفذ بأي USB مفاتيح لوحة توصيل يمكنك بعد، عن التحكم جهاز الستخدام آبديل
  .الوسائط مشّغل

  
 الوظيفة المفاتيح تسلسل أو المفتاح

 .الجهاز وإعداد فاتالمل لتشغيل المتنوعة والخيارات الرئيسية القائمة يعرض (HOME .)الرئيسية

CTRL + P) الفيديو خرج تشغيل وإيقاف السكون وضع في الجهاز تعليق )الطاقة . 

 ،ألسفلو ،ألعلى األسهم
 لليمينو ،لليسارو

 على المفاتيح ولوحات الوسائط، ومكتبات القوائم، وشاشات ،)الرئيسية (Home خيارات بين بالتنقل قم
 . األدوات وأشرطة الشاشة،

( ENTER  ).اإلعدادات (Settings وشاشات الوسائط دالئل عرض  • )إدخال
  .إيقافه أو المعلومات شريط تشغيل  •
  . المحدد الوسائط ملف تشغيل يبدأ  •
 ). اإلعدادات (Settings خيار شاشة في حالًيا المحدد اإلعداد تمكين  •

S )لتشغيل يفصل  .ا )إيقاف

 .سابقةال الشاشة إلى للخلف االنتقال (ESC )عودة

 .×16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية السرعات يدعم .الفيديو/الصوت تشغيل أثناء )الترجيع للخلف يتفحص( -

 (P  . الصوت/الفيديو ملف بداية إلى لالنتقال واحدة مرة اضغط  • )السابق
  .السابق الصورة/الفيديو/الصوت ملف إلى لالنتقال مرتين اضغط  •
  .أعلى صفحة إلى لالنتقال اضغط  •
 .دقائق 10 بمقدار للخلف للرجوع اضغط ،)الفيديو ترجيع (Video REV وضع أثناء  •

CTRL + F )اإلعداد تمكين عند فقط الوظيفة هذه تتوفر. الحالي المجلد في الوسائط ملف موقع يحدد )البحث Media Library 
 .الفرعي المجلد في يبحث ال). الوسائط مكتبة(

 لعرض اضغط المباشرة، الوسائط محتوى شاشة من. اإلضافية التشغيل خيارات يعرض تشغيل،ال أثناء( CTRL + O )خيارات
 .الخدمة خيارات من مزيد

   المسافات مفتاح
 )تشغيل/مؤقت إيقاف(

 .والتشغيل المؤقت اإليقاف بين يبدل

+) FF( 16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية السرعات يدعم .الفيديو/الصوت تشغيل خالل من لألمام يتفحص×. 

 )التالي (N  . التالي الصورة أو الفيديو أو الصوت ملف إلى يتخطى  •
  .أسفل صفحة إلى لالنتقال اضغط  •
 .دقائق 10 بمقدار السريع للتقديم اضغط ،)للفيديو سريع تقديم (Video FF وضع أثناء  •

 . مانبأ USB جهاز إزالة يمكنك بحيث اآلمن الوضع إلى بالتبديل يقوم( CTRL + E )إخراج

M) الصوت خرج تشغيل إيقاف )الصوت آتم. 

V )وجدت إن (الفيديو ترجمات بين التبديل )ترجمة(. 

B) لتبديل  .)وجد إن (الفيديو دفق بين ا )الصوت

DELETE) البيانات إدخال حقل مسح )حذف. 
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 المفاتيح تسلسل أو المفتاح الوظيفة

Z) لفيديو ملف تقريب  .التشغيل قيد الصورة أو ا )اإلبعاد/التقريب

R) والموسيقى الصور لملفات العشوائي التشغيل وظيفة تمكين )عشوائي تشغيل. 

L) الحالي الموسيقى أو الفيديو ملف تكرار )تكرار. 

BACKSPACE   
 )للخلف مسافة(

 .حالًيا الُمحدد الملف حذف

CTRL + S )إعداد( قائمة إحضار Setup) إعداد(. 

  .مفتاح من هذه المفاتيح إلى إدخال الرقم أو الحرف المطابقيؤدي الضغط مرة واحدة على أي   • الرقمية األبجدية المفاتيح
 من زر أي على مطّوًال اضغط الموسيقى، تشغيل قائمة أو األغنيات إحدى إلى االستماع أثناء  •

 .مسبق إعداد إلنشاء 9-0 األزرار
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 الوسائط مشّغل قائمة استخدام
 . بعد عن التحكم بجهاز) الرئيسية (HOME رالز على الضغط عند) الرئيسية (Home شاشة قائمة عرض يتم
  . الوسائط مشغل إعدادات وتكوين بك الخاصة الوسائط مكتبة استعراض الشاشة هذه على الموجودة الرموز لك تتيح

  )الرئيسية (Home الشاشة خيارات
   :هي الخمسة األساسية) الرئيسية (Home الشاشة) رموز (خيارات

▪ Video) الفيديو(    
▪ ) Photoالصور(   

▪ Music) الموسيقى(   

▪ Settings) اإلعدادات(   

▪ Internet Media) اإلنترنت وسائط (  

 ألنواع مجلدات ) الصور (Photoو ) الفيديو (Videoو ) الموسيقى (Music رموز تمثل
  USB األقراص محرك دليل في ملف آمجلدات/آملف سواء الوسائط محتويات عرض سيتم. المختلفة الوسائط

 الموسيقى ملفات تصنيف يمكن المثال، سبيل فعلى. التعريف بيانات معلومات على بناء وسائط مكتبة تجميع آقائمة أو
  . الفنان اسم أو نوعها حسب

 الخاصة التفضيالت وتعيين الوسائط مشغل بها ستستخدم التي الطريقة تخصيص  اإلعدادات رمز لك يتيح
  .128 الصفحة في" المتقدمة والميزات اإلعدادات" انظر المعلومات، من لمزيد. الوسائط لبتشغي

 المعروضة اإلنترنت خدمات من لمجموعة روابط  توفر اإلنترنت وسائط فإن بالشبكة، اتصال هناك يكون عندما
  .72 الصفحة في)" اإلنترنت وسائط (Internet Media" انظر المعلومات، من لمزيد. أيًضا
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  )الرئيسية (Home الشاشة في التنقل
  . القوائم شاشات عبر للتنقل التالية المفاتيح استخدم

 الوظيفة الزر

 لألسفل/لألعلى أسهم  تحديد  اإلعدادات أو) موسيقى أو فيديو أو صور (الوسائط نوع
 اإلنترنت لخدمة الفرعية القائمة شريط في الخيارات رموز أحد حدد

 فئة داخل للتنقل يسارلل/لليمين أسهم 

 اختيارك تشغيل لبدء (ENTER ) إدخال
  

  الوسائط مكتبة تجميع
 محتويات ودمج تفحص عملية إلى) الوسائط مكتبة تجميع (Media Library Compilation مصطلح يشير

 وتحديد ئطالوسا ملفات إلى االستعراض بسهولة يمكنك بحيث شاملة بيانات قاعدة في USB أقراص لمحرك الوسائط
 تاريخ أو للعنوان وفقًا تصنيفها يتم الفيديو ملفات المثال، سبيل على (المحددة التعريف بيانات لمعلومات وفقًا موضعها
  ).اإلصدار

 الوسائط مكتبة تجميع استثناءات
 ستمنع .الوسائط مكتبة تجميع عملية التالية الحاالت

  . فقط للقراءة بحماية مزود USB جهاز ▪
  . USB جهاز على الثابت بالقرص آافية احةمس توجد ال ▪

  ):تشغيل: االفتراضي الوضع) (الوسائط مكتبة تجميع (Media Library Compilation عملية تشغيل إليقاف

  . ) النظام (System |  )اإلعدادات (Settings| ) الرئيسية (Home إلى انتقل  .1
  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ،)وسائطال مكتبة تجميع (Media Library Compilation حدد  .2

  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)إيقاف (OFF حدد  .3
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 الوسائط مكتبة تجميع لفئات المدعومة الفئات
 الخاص الوسائط نوع دليل أسفل المتاحة الوسائط ملفات آافة تنظيم يتم الوسائط، مكتبة تجميع عملية من اإلنتهاء بعد
 ـصور الفيلم، إعالن صورة/الموسيقى ألبوم (مصغرة آصور الوسائط محتويات عرض يتم افتراضي، وبشكل. بها

  . التالي الجدول في مدرجة المحتويات فئات). للصور مصغرة

Description) الفئة( Category) Icon 
)

Media Type 
 )الوسائط نوع )الرمز(

 )الوصف

 All Music   
 )الموسيقى فاتمل آل(

  الموسيقى  .أبجدي بترتيب المرتبة الصوت ملفات بكافة قائمة يعرض

 .الفنان اسم بحسب المحتوى (Artist   )الفنان تصنيف يتم

 .النوع بحسب المحتوى (Genre   )النوع تصنيف يتم

 . األلبومات أسماء بحسب المحتوى )األلبوم (Album  تصنيف يتم

 .التعديل تاريخ بحسب محتوىال )التاريخ (Date  تنظيم يتم

 Folders  يتم
 )المجلدات(

 .الصوت ملف مجلدات في المحتويات عرض

 . حديثًا إليها الوصول تم التي الصوت مجلدات/بملفات قائمة يعرض (Recent  )األخيرة

 Playlist   
 )التشغيل قائمة(

 . الموسيقى تشغيل بقوائم قائمة تعرض

 All Video   
 )الفيديو ملفات لآ(

 .أبجدي بترتيب المرتبة الفيديو ملفات بكافة قائمة يعرض

 Date) التعديل تاريخ بحسب المحتوى تنظيم يتم )التاريخ. 

 Folders) الفيديو ملف مجلدات في المحتويات عرض يتم )المجلدات. 

 . حديثًا اتشغيله تم التي الفيديو مجلدات/بملفات قائمة يعرض (Recent  )األخيرة

  فيديو 

 Playlist   
 )التشغيل قائمة(

 . الفيديو تشغيل بقوائم قائمة تعرض

 All Pictures   
 )الصور آل(

 الصور  .أبجدي بترتيب المرتبة الصور ملفات بكافة قائمة يعرض

 .التعديل تاريخ بحسب المحتوى )التاريخ (Date  تنظيم يتم

 Folders  يتم
 )المجلدات(

 .الصور ملف مجلدات في المحتويات عرض

 Recent) حديثًا إليها الوصول تم التي الصور مجلدات/بملفات قائمة يعرض )األخيرة . 
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 في محتوياتك موقع تحديد األقراص محرك
  . ال أم التمكين قيد الوسائط مكتبة تجميع وظيفة آانت إذا ما إلى استنادًا المعينة الوسائط ملفات موقع لتحديد طريقتان توجد

  اليدوي البحث
 مجلدات خالل واالستعراض المعين الوسائط قسم إلى التنقل طريق عن الوسائط ملفات أحد عن يدوًيا البحث يمكنك
 أن األفضل فمن وإال،. خاللها للبحث الملفات من فقط محدود عدد هناك آان إذا الطريقة بهذه يوصى. المتاحة الملفات

  .المدمجة البحث وظيفة واستخدام ئطالوسا مكتبة تجميع وظيفة تمكين يتم

  . المجلدات بين للتنقل  اضغط ثم المجلدات، أحد حول للتحرك التنقل أزرار استخدم

 
 الوسائط لملفات المصغرة الصور دعم
 تنسيقات بعض (خارجة بطريقة أو مدمجة بطريقة - بطريقتين المصغرة الصور بك الخاص الوسائط مشّغل يدعم

  ). المدمجة المصغرة الصور تدعم ال الملفات

 الصور تدعم التي الملفات تنسيقات. نفسه الوسائط ملف من جزًءا تعتبر صور هي المدمجة المصغرة الصورة
  :المدمجة المصغرة

  WMAو MP3 – الموسيقى

  JPEG – الصورة

  MP4 – الفيديو

 إلضافة  : خارجية مصغرة صورة

  .الفيديو أو الموسيقى لملف مصغرة آصورة بعرضه ترغب الذي PNG أو ،GIF أو ،JPEG صورة ملف حدد  .1
  :التالية لإلرشادات وفًقا الملف، سيمثل آما الموقع نفس في الملف احفظ  .2
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المستخدم دليل

 للمجلد المصغرة الصور إرشادات
  :الموسيقى

  )المصغرة الصورة تعمل لن أو ،"folder.jpg" بـ الصورة ملف تسمية يجب (folder.jpg عرض ▪
  المجلد في الموجودة األلبوم في المدمجة األولى الصورة بعرض فقم ،folder.jpg ملف على العثور يتم لم إذا ▪
  المجلد في األولى JPG. بعرض فقم األلبوم، صورة توفر عدم حالة في ▪

 :الصور
 المصغرة الصور عرض ▪

 :فيديو
 المدمجة الغالف صورة عرض ▪
 سبيل على (تشغيله المراد الفيديو ملف مع المقترن الصور ملف فاعرض مدمجة، غالف صورة يتوفر لم إذا ▪

  )video.JPG مع video.mkv اقتران سيتم المثال،

  )افتراضية إعدادات (المصغرة الصورة ملف عرض وظائف
  :الموسيقى

  )مدمجة JPG. مع MP3. ملف (األلبوم صورة عرض ▪
 المثال، سبيل على. (تشغيله المراد الصوت آملف االسم بنفس الصور ملف بعرض فقم ألبوم، صورة تتوفر لم إذا ▪

  )song.jpg مع song.wav تنسيق سيقترن
 :الصور

 المصغرة الصور عرض ▪
 :فيديو
  مضمنة JPG. مع MP4. عرض ▪
  video.mkv اقتران سيتم المثال، سبيل على (تشغيله المراد الفيديو ملف مع المقترن الصور ملف عرض ▪

  )video.JPG مع

  ثالبح وظيفة
 وظيفة استخدام قبل) الوسائط مكتبة تجميع (Media Library Compilation ميزة تمكين أوًال عليك يجب

Search) التعليمات على للحصول 35 الصفحة في" الوسائط مكتبة تجميع" إلى انتقل). البحث .  

  :الوسائط عن بحث إلجراء

 الشاشة إلى انتقل البحث، معلّمات مع تتطابق يالت الوسائط أنواع آل عن البحث إجراء في ترغب آنت إذا  .1
Home) الرئيسية .(  
   ،) الموسيقى (Music: (عنه البحث تريد الذي الوسائط لنوع الرئيسية المستعرض شاشة إلى اذهب
  ).) الصور (Photo أو ، )الفيديو (Video أو

  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم بعد، عن التحكم جهاز على  اضغط  .2
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 على اضغط ثم ،)على يحتوي( Contains أو ،)بـ يبدأ( Starts with حقل حدد. البحث معلّمات بتحديد قم  .3
ENTER) إدخال .(  

▪ Starts with) الحقل هذا في المدخلة باألحرف تبدأ التي الملفات بأسماء الملفات آل –) بـ يبدأ  
  :مثل نتائج ظهور إلى سيؤدي" glo "آلمة فوضع المثال، سبيل على. البحث نتائج في تضمينها سيتم

Global party.mpeg 
Glow of the Field.jpg 

Gloss.mp3 
▪ Contains) إدخالها تم أحرف تتضمن التي الملفات أسماء ذات الملفات آل سرد سيتم –) على يحتوي  

  :مثل نتائج ظهور إلى سيؤدي" un" آلمة فوضع المثال، سبيل على. البحث نتائج في الحقل هذا في
Land of the Rising Sun.mpeg 

shunt_1a.jpg 
Unite.mp3 

  : الشاشة على المفاتيح لوحة خالل من  .4
  . البحث شريط في لوضعه) إدخال (ENTER على اضغط ثم الحروف، أحد لتحديد التنقل أزرار استخدم ▪
  . مختلفة بحالة حرفاأل إلدخال) إدخال (ENTER على اضغط ثم ،  أو  حدد ▪
  . الخاصة الحروف إلدخال الرموز مفاتيح لوحة لعرض) إدخال (ENTER على اضغط ثم ، حدد ▪
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم ، بتحديد فقم األخير، الحرف مسح في رغبت إذا ▪

 
 على المفاتيح لوحة من السفلي الجزء على) إرسال (Submit بتمييز قم البحث، معلّمات بتحديد تقوم أن بمجرد  .5

  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الشاشة،
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 حالة في  .6  : التالية الرسالة تظهر البحث، لمعلّمات الوسائط ملفات تطابق عدم

  . البحث معلّمات حديدت وإعادة أخرى مرة الشاشة على المفاتيح لوحة لعرض) إدخال (ENTER على اضغط

  . أدناه موضح هو آما سردها فسيتم بتعيينها، تقوم التي البحث معلّمات مع تتطابق وسائط ملفات على العثور تم إذا

 لبدء  أو ،)إدخال (ENTER على اضغط ثم عنه، تبحث الذي الوسائط ملف لتحديد التنقل أزرار استخدم
  .التشغيل
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 الفيديو مشاهدة 
 بإمكانك  .الوسائط مشغل باستخدام لديك التلفزيون جهاز على الفيديو ملفات مشاهدة

 المدعومة الفيديو تنسيقات
  . التالية الفيديو ملفات تنسيقات دعم يتم

، AVC، MPEG1/2/4( ▪ AVI) Xvid
▪ MPG/MPEG 
▪ VOB/ISO 

، x.264، AVC، MPEG1/2/4( ▪ MKV) h.264
، AVC، VC-1( ▪ TS/TP/M2T) MPEG1/2/4

، h.264( ▪ MP4/MOV) MPEG4
▪ M2TS 
▪ WMV9 (VC-1) 

 الفيديو تشغيل
 :الفيديو لتشغيل

  .  )الفيديو (Video الفئة إلى استعرض  .1

 
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،) الفيديو آل (All Video بتمييز قم  .2

  - أو -

   تصفية أداة خيار باستخدام التنقل اختيار فبإمكانك ،)الوسائط مكتبة( Media Library تمكين تم إذا
)All Video) الفيديو آل (أو Date) التاريخ (أو Folders) المجلدات (أو Recent) األخيرة ( 
  ولليسار لليمين األسهم زري استخدام ثم الفيديو، رمز تحديد طريق عن)) التشغيل قائمة (Playlist أو

  . القائمة في الواردة الخيارات عبر للتنقل بعد عن مالتحك بجهاز
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المستخدم دليل

 أو ،)افتراضي (المصغرة الصور بوضع العرض سيتم. المتوفرة الفيديو ومجلدات الفيديو ملفات الشاشة ستعرض
 الصفحة في" المستعرض عرض" انظر (لديك المستعرض عرض إعداد على بناء الفيديو معاينة أو القائمة وضع
  ). المستعرض عرض إعدادات حول المعلومات من المزيد على للحصول 133

  .تشغيله في ترغب الذي الفيديو ملف موقع حدد  .3
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الملف، بتمييز قم واحد، فيديو ملف تشغيل لبدء ▪
   PAUSE/PLAY على اضغط ثم التشغيل، قائمة اسم بتمييز قم فيديو، تشغيل قائمة تشغيل لبدء ▪

  ).تشغيل/مؤقت إيقاف(
 على اضغط ثم المجلد، هذا في الفيديو ملفات أحد بتمييز قم مجلد، في الموجودة الفيديو ملفات آافة تشغيل لبدء ▪

PAUSE/PLAY )تشغيل/مؤقت إيقاف .(  
 تشغيل بين االختيار نكم فسُيطلب قبل، من جزئي بشكل تشغيلها تم التي الفيديو ملفات أحد فتح تحاول آنت إذا

 أو التشغيل الستئناف) موافق (OK حدد. األخير التشغيل موضع من التشغيل استئناف أو بدايته من الملف
Cancel) الملف بداية من التشغيل لبدء) إلغاء.  
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المستخدم دليل

 الفيديو قائمة خيارات
 OPTION فوق انقر. يوالفيد قائمة خيارات تظهر). خيارات (OPTION على اضغط الرئيسية، الفيديو شاشة في
  .الرئيسية القائمة إلى للرجوع االنتهاء بعد أخرى مرة) خيارات(

  العرض أوضاع
 عرض أو  القائمة وضع لتحديد / على اضغط.  افتراضي بشكٍل المعاينة وضع الفيديو قائمة تعرض
 133 الصفحة في" المستعرض عرض" راجع) (إدخال (ENTER على اضغط ثم ، المصغرة الصورة
  ). المستعرض عرض إعدادات حول المعلومات من المزيد على للحصول

 
 Facebook على التحميل

 التحميل (Upload to Facebook لتحديد / ثم ،)خيارات (OPTION اضغط ما، فيديو تحديد بعد  .1
  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ، )Facebook على

  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، يدلتحد  اضغط  .2
  اضغط. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام للفيديو تسمية لكتابة) إدخال (ENTER ثم ، على اضغط  .3

  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، لتحديد
  اضغط. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام للفيديو وصف لكتابة) إدخال (ENTER ثم ، على اضغط  .4

  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، لتحديد
  .Facebook على الفيديو تحميل في للبدء أخرى مرة) إدخال (ENTER اضغط  .5

  .بنجاح الملف تحميل بعد أخرى مرة) إدخال (ENTER على اضغط  .6
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المستخدم دليل

 الفيديو تشغيل في التحكم أزرار
  :الفيديو تشغيل في للتحكم بعد عن التحكم جهاز على الموجودة األزرار هذه استخدم

  
 الوظيفة الزر

 .الفيديو )إيقاف (STOP تشغيل يوقف

PAUSE/PLAY) تشغيله يستأنف أو مؤقًتا الفيديو تشغيل يوقف )تشغيل/مؤقت إيقاف. 

 REV أو) السريع التقديم (FF على اضغط  .1
 متكرر بشكل اضغط (الفيديو لتفحص) ترجيع(

  )التفحص عةسر لتحديد

 تشغيل يتفحص  .للخلف أو لألمام الفيديو
 

لوسائط مشغل يدعم
 إيقاف (PAUSE/PLAY على اضغط  .2

 الموضع عند من التشغيل الستئناف) تشغيل/مؤقت
 المحدد

 .×16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية التفحص سرعات ا

 (NEXT  .التشغيل قائمة/الفيديو مجلد في الموجود التالي الفيديو ملف يشغل  • )التالي
  .دقائق 10 بمقدار لألمام للتجاوز السريع التقديم أثناء اضغط  •
 ملف آان إذا (التالي الفصل إلى للتجاوز) التالي (NEXT على اضغط  •

 ).الفصول يدعم الفيديو

PREV •  التشغيل قائمة/الفيديو مجلد في الموجود السابق الفيديو ملف يشغل.  
  .دقائق 10 بمقدار للخلف تجاوزلل السريع الترجيع أثناء اضغط  •
 ملف آان إذا (السابق الفصل إلى للتجاوز) السابق (PREV على اضغط  •

 ).الفصول يدعم الفيديو

 .الشاشة على أعلى إلى الترجمة تحريك  • األعلى إلى السهم 

لترجمة تحريك  •  .الشاشة على أعلى إلى ا األسفل إلى السهم 

 .الترجمة عرض سرعة تقليل  • اليسار إلى السهم 

 .الترجمة عرض سرعة زيادة اليمين إلى السهم   •

  
 الفيديو تشغيل خيارات
  . الفيديو ملفات بها ستشاهد التي الطريقة لتخصيص األوامر رموز من العديد على الفيديو أدوات شريط يحتوي

  ). خيارات (OPTION على اضغط ،)الفيديو (Video أدوات شريط لعرض ▪
  .أخرى مرة) خيارات (OPTION أو) للخلف (BACK على اضغط األدوات، يطشر إلخفاء ▪
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المستخدم دليل

 الفيديو معلومات لوحة عرض
 التالية المعلومات اللوحة هذه توضح. الشاشة من السفلي الجزء في الفيديو معلومات لوحة لعرض الخيار هذا استخدم
  :الحالي بالفيديو الخاصة

  
  : الفيديو معلومات وحةل لعرض

 في) خيارات (Options شريط سيظهر حيث). خيارات (OPTION المفتاح على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
  . الشاشة من العلوي الجزء

 الجزء على الفيديو معلومات لوحة تظهر). إدخال (ENTER على اضغط ثم ، المعلومات رمز بتمييز قم  .2
  .الشاشة من السفلي

   
 - أو -

  . الفيديو معلومات لوحة إلخفاء) للخلف(BACK  أو) خيارات (OPTION على اضغط

 .يتم عرض الرمز الخاص بوضع التكرار الحالي، في حال تمكينه

كليةأوقات التشغيل المنقضية وال اسم ملف الفيديو ل الفيديوشريط تقدم تشغي

45 – الفيديو مشاهدة



 
WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت

المستخدم دليل

 تحديد الصوت قناة
 الحالي الفيديو آان إذا فقط الخيار هذا ويتوفر. الفيديو تشغيل في المستخدمة الصوت لغة لتحديد الخيار هذا استخدم
  .الحالي الفيديو ملف مثل المجلد، نفس في الصوت مسارات وجود من تأآد. احدو صوت مسار من أآثر على يحتوي

 لتحديد  :الصوت قناة

  ).خيارات (Options شريط يفتح). خيارات (OPTION على اضغط  .1
  . فيها ترغب التي الصوت قناة عرض يتم حتى متكرر بشكل) إدخال (ENTER اضغط ثم ، بتمييز قم  .2

 -  - أو

  .الصوت تشغيل إليقاف) الصوت تشغيل إيقاف( Audio Off بتمييز قم

  

 الفصل تحديد
  . تشغليها يتم التي الفصول من أي تحديد فسيمكنك الفصول، متعدد فيديو ملف بعرض تقوم آنت إذا

  :الفيديو فصل لتحديد

  ).خيارات (Options شريط يفتح). خيارات (OPTION على اضغط  .1
  . المفضل الفيديو فصل عرض يتم حتى متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط ثم ، بتمييز مق  .2
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المستخدم دليل

 الترجمة تحديد
 ملف به الموجود المجلد نفس في الترجمة ملفات وجود من تأآد. الفيديو تشغيل أثناء الترجمة لعرض الخيار هذا استخدم
  .الفيديو ملف اسم نفس مليح وأنه الحالي الفيديو

 
) مختلفة االمتدادات ستكون (تشغلها التي الوسائط مثل الملف، اسم نفس) المدعومة المحددة األنواع (الترجمة لملفات يكون أن يجب :مالحظة

  .الفيديو ملف به الموجود المجلد نفس في موجودة تكون وأن

 :الترجمة لعرض

 في) خيارات (Options أدوات شريط سيظهر حيث). خيارات (OPTION على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
  .الشاشة من العلوي الجزء

  . المتوفرة الترجمة ملفات عبر للتنقل متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط ثم ، بتمييز قم  .2
 -  - أو

  .الترجمة لتعطيل) الترجمة تشغيل إيقاف(Subtitle Off  بتحديد قم

 
  تقليلها، أو الترجمة عرض عليها يتم التي السرعة لزيادة التحكم جهاز على األيمن/األيسر سهمي على اضغط التشغيل، أثناء :مالحظة
  .الشاشة على أسفل أو أعلى إلى الترجمة لتحريك األسفل/األعلى سهمي على واضغط
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المستخدم دليل

 تحديد   الفيديو تصغير/تكبير خيارات
  . الفيديو تشغيل شاشة عرض مقياس لتغيير راتالخيا هذه استخدم

 لتغيير :العرض مقياس

 الجزء في) الخيارات (Options شريط سيظهر حيث). خيارات (OPTION على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
  .الشاشة من العلوي

  
 خيارات عبر للتنقل متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط ثم للتصغير،  أو للتكبير  بتمييز قم  .2

  .المتوفرة التصغير/التكبير
  - أو -

  . االفتراضي العرض مقياس إلى للعودة) للخلف (BACK أو) خيارات (OPTION على اضغط

  للفيديو المحوري التدوير وضع
  . محوري بشكل الفيديو عرض لتدوير الخيار هذا استخدم

  :الفيديو لعرض المحوري للتدوير

  ).خيارات (Options شريط يفتح). خيارات (OPTION على اضغط  .1
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم ، حدد  .2

   
  . محوريًا العرض لتدوير التنقل أزرار استخدم  .3

  .االفتراضي العرض موضع إلى للعودة  أو) خيارات (OPTION على اضغط ذلك من بدًال أو
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المستخدم دليل

  الفيديو تكرار ماستخدا
  . حالًيا تشغيله الجاري الفيديو لتكرار الخيار هذا استخدم

   :الفيديو تكرار وضع لتعيين
 الجزء في) خيارات (Options شريط سيظهر حيث). خيارات (OPTION على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1

  . الشاشة من العلوي
 وضع رمز عرض يتم حتى متكرر بشكل) إدخال( ENTER على اضغط ثم ، التكرار رمز بتمييز قم  .2

  :الخيارات تتضمن. فيه ترغب الذي التكرار
▪ Normal )شاشة عرض يتم التشغيل، اآتمال عند. فقط واحدة مرة الفيديو ملف تكرار سيتم – ) عادي 

  .السابقة المستعرض
▪ Repeat One )على تضغط أن إلى متكرر بشكل الحالي الفيديو تشغيل يتم – ) مستمر تكرار 

STOP) إيقاف (أو BACK) للخلف .(  
▪ Repeat All )قائمة/الحالي الفيديو مجلد في الموجودة الملفات آافة تشغيل يتم – ) الكل تكرار 

    ). للخلف (BACK أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى متكرر وبشكل بالتتابع التشغيل

  

 DVD تنقل
 USB الصلبة األقراص محرك على تخزينها أو بأآمله DVD محتويات حفظ بنجاح يتم عندما حوال،األ معظم في

 DVD قائمة تصفح وظيفة نفس بتجريب ستقوم فإنك الوسائط، بمشغل متصل شبكي أقراص محرك أو الملحق
 خاص DVD بعد عن تحكم جهاز باستخدام ستقوم حيث الوسائط لمشغل بعد عن التحكم جهاز على األزرار باستخدام
  .تلفزيون بجهاز متصل DVD بمشغل

 
  . VIDEO_TS اسم يحمل مجلد في VOB ملفات وضع يجب ،DVD تنقل يعمل حتى: هام

 
  .DVD تنقل ميزات توفر ال" منفرد بمسار "فيديو ملفات هي MT2Sو MKVو MP4و AVI مثل الفيديو، ملفات: مالحظة
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 DVD تنقل في التحكم مفاتيح
  :DVD بتنقل الخاص الفيديو تشغيل في للتحكم بعد عن التحكم جهاز على الموجودة األزرار هذه استخدم

 الوظيفة الزر

 .الفيديو )إيقاف (STOP تشغيل يوقف

PAUSE/PLAY) تشغيله يستأنف أو مؤقًتا الفيديو تشغيل يوقف )تشغيل/مؤقت إيقاف. 

) ترجيع (REV أو) السريع التقديم (FF على اضغط  .1
 سرعة لتحديد متكرر بشكل اضغط (الفيديو لتفحص
  )التفحص

 تشغيل يتفحص  .للخلف أو لألمام الفيديو
 

لوسائط مشغل يدعم
) تشغيل/مؤقت إيقاف (PAUSE/PLAY على اضغط  .2

 المحدد الموضع عند من التشغيل الستئناف

 .×16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية التفحص سرعات ا

 (NEXT  .دقائق 10 بمقدار لألمام للتجاوز السريع التقديم أثناء اضغط  • )التالي
 .التالي الفصل إلى للتخطي) التالي (NEXT اضغط  •

PREV •  دقائق 10 بمقدار للخلف للتجاوز السريع الترجيع أثناء اضغط.  
 .السايق الفصل إلى للتخطي) السابق (PREV اضغط  •

 Play Movie مثل راتاالختيا بين تحرك الرئيسية، القائمة في  • األعلى إلى السهم 
 Set Up و)المشهد اختيار (Scene Selectionو) الفيلم تشغيل(
  .إلخ ،)الخاصة والميزات (Special Featuresو) اإلعداد(

 .الفيديو تشغيل أثناء الشاشة على أعلى إلى الترجمة تحريك  •

 Play Movie مثل االختيارات بين تحرك الرئيسية، القائمة في  •
 Set Upو) المشهد اختيار (Scene Selectionو) الفيلم تشغيل(
  .إلخ ،)الخاصة والميزات (Special Featuresو) اإلعداد(

 األسفل إلى السهم 

 .الفيديو تشغيل أثناء الشاشة على أسفل إلى الترجمة تحريك •

 Play Movie مثل االختيارات بين تحرك الرئيسية، القائمة في  • اليسار إلى السهم 
 Set Upو) المشهد اختيار (Scene Selectionو) الفيلم تشغيل(
  .إلخ ،)الخاصة والميزات (Special Featuresو) اإلعداد(

 .الفيديو تشغيل أثناء الترجمة عرض سرعة تقليل •

 Play Movie مثل االختيارات بين تحرك الرئيسية، القائمة في  •
 Set Upو) المشهد اختيار (Scene Selectionو) الفيلم تشغيل(
  .إلخ ،)الخاصة والميزات (Special Featuresو) اإلعداد(

 اليمين إلى السهم 

 .الفيديو تشغيل أثناء الترجمة عرض سرعة زيادة •
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 DVD تنقل تشغيل خيارات
  . أوامر رموز ثالثة على DVD تنقل فيديو أدوات شريط يحتوي

  ). خيارات (OPTION على اضغط ،)لفيديوا (video أدوات شريط لعرض ▪
  .أخرى مرة) خيارات (OPTION أو) للخلف (BACK على اضغط األدوات، شريط إلخفاء ▪

 الرئيسية القائمة تحديد
  :DVD تنقل وضع في الرئيسية القائمة لعرض

  ).خيارات (Options شريط يفتح). خيارات (OPTION على اضغط  .1
  . الرئيسية القائمة تعرض). إدخال (ENTER على اضغط ثم ، ميز  .2

 تحديد الصوت قناة
  .46 الصفحة في" الصوت قناة تحديد" انظر

 الترجمة تحديد
  .47 الصفحة في" الترجمة تحديد" انظر
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 تشغيل  الموسيقى
 الترفيه وحدة من إليها واالستماع USB جهاز إلى بك الخاصة الموسيقى مكتبة نسخ الوسائط مشغل بواسطة بإمكانك
  . التالية الصوت ترميز وتنسيقات الصوت ملفات دعم يتم. الوسائط مشغل باستخدام

▪ MP3 
▪ WAV/PCM/LPCM 
▪ WMA 
▪ AAC 
▪ FLAC 
▪ MKA 
▪ AIF/AIFF 
▪ OGG 
▪ Dolby Digital 
▪ DTS 

 الموسيقى تشغيل
  . الموسيقى شريط عرض يتم). الموسيقى (Music  شريط بتمييز قم ثم ،)الرئيسية (HOME على اضغط  .1

 
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،) الموسيقى ملفات آل (All Music بتمييز قم  .2

  - أو -

   All Music (تصفية أداة خيار باستخدام التنقل فيمكنك ،)الوسائط مكتبة (Media Library تمكين تم إذا
  ) التاريخ (Date أو) األلبوم (Album أو) النوع (Genre أو) الفنان (Artist أو) الموسيقى ملفات آل(
 رمز تحديد طريق عن)) التشغيل قائمة (Playlist أو) األخيرة (Recent أو) المجلدات (Folders أو

  .القائمة في الواردة الخيارات عبر للتنقل بعد عن التحكم بجهاز ولليسار لليمين األسهم زري استخدام ثم الموسيقى،

 عرض (المصغرة الصور بوضع العرض سيتم. المتوفرة الصوت لداتومج الصوت ملفات الشاشة ستعرض
 يتم. لديك المستعرض عرض إعداد على تعتمد التي القائمة وضع في أو) توفرها عند الموسيقى، ألبوم صورة
  . فقط الوسائط مشغل يدعمها التي الصوت ملفات عرض
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  .تشغيله في غبتر الذي الصوت ملف موقع حدد  .3
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الملف، بتمييز قم واحد، صوت ملف تشغيل لبدء ▪
  PAUSE/PLAY على اضغط ثم التشغيل، قائمة اسم بتمييز قم الموسيقى، تشغيل قائمة تشغيل لبدء ▪

  ).تشغيل/مؤقت إيقاف(
  اضغط ثم المجلد، هذا في تالصو ملف بتمييز قم المجلد، في الموجودة الصوت ملفات آافة تشغيل لبدء ▪

  ). تشغيل/مؤقت إيقاف (PAUSE/PLAY على
  : حالًيا تشغيله الجاري الصوت ملف عن التالية المعلومات الموسيقى تشغيل شاشة تعرض

 
 

53 – الموسيقى تشغيل

 اسم األلبوم

 الفنان
 النوع

اسم ملف الصوت

األغنية التالية

 )إذا آانت متاحة(صورة األلبوم  

)في حالة التمكين(وضع التكرار الحالي

شريط تقدم تشغيل الصوت

 التشغيلالوقت المنقضي وإجمالي وقت
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 الموسيقى تشغيل في التحكم أزرار
  : سيقىالمو تشغيل في للتحكم بعد عن التحكم جهاز على الموجودة األزرار هذه استخدم

  
 الوظيفة الزر

STOP) الصوت تشغيل إيقاف )إيقاف. 

PAUSE/PLAY) استئنافه أو الصوت لتشغيل مؤقت إيقاف )تشغيل/مؤقت إيقاف. 

) ترجيع (REV أو) السريع التقديم (FF على اضغط  .1
 سرعة لتحديد متكرر بشكل اضغط (الصوت ملف لتفحص
  ). التفحص

 تشغيل يتفحص  .للخلف أو لألمام الصوت
 

سائط مشغل يدعم
 عند من التشغيل نافالستئ) تشغيل (PLAY على اضغط  .2

 .المحدد الموضع

 .×16 ،×8 ،×4 ،×2: التالية التفحص سرعات الو

 .البداية من التشغيل بدء . واحدة مرة) السابق المسار (PREV على اضغط

 قائمة/الموسيقى لدمج في الموجود التالي الصوت مسار تشغيل ).التالي (NEXT على اضغط
 .التشغيل

 قائمة/الموسيقى مجلد في الموجود السابق الصوت مسار تشغيل . مرتين) السابق المسار (PREV على اضغط
 .التشغيل

  
 الموسيقى تشغيل خيارات

 العشوائي والتشغيل التكرار وضعي بتعيين) الموسيقى (Music أدوات شريط في الموجودين األوامر رمزا لك يتيح
  . لموسيقىل
  ). خيارات (OPTION على اضغط الموسيقى، أدوات شريط لعرض ▪
  . أخرى مرة) خيارات (OPTION أو) للخلف (BACK على اضغط األدوات، شريط إلخفاء ▪

  : الموسيقى تكرار وضع لتعيين

 من العلوي الجزء في الموسيقى أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الموسيقى، تشغيل أثناء  .1
  .الشاشة

 ترغب الذي التكرار رمز عرض يتم حتى متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط ثم ، بتمييز قم  .2
  :الخيارات تتضمن. بعرضه

▪ Normal )عرض يتم التشغيل، اآتمال عند. فقط واحدة مرة الصوت مسار تكرار سيتم –  )عادي 
  .السابقة المستعرض شاشة

▪ Repeat One )تضغط أن إلى متكرر بشكل الحالي الصوت مسار تشغيل يتم –  )مستمر تكرار 
  ). للخلف (BACK أو) إيقاف (STOP على

▪ Repeat All )الموسيقى مجلد في الموجودة الصوت ملفات جميع تشغيل يتم –  )الكل تكرار 
  ). للخلف (BACK أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى متكرر وبشكل بالتتابع التشغيل قائمة/الحالي

  .التشغيل تقدم شريط أسفل التكرار وضع تمكين رمز سيظهر

 للموسيقى العشوائي التشغيل وضع
  . عشوائي بترتيب للتشغيل الحالي التشغيل قائمة/الموسيقى مجلد في الصوت مسارات إلعداد الخيار هذا استخدم

  : للموسيقى العشوائي التشغيل وضع لتمكين
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 من العلوي الجزء في الموسيقى أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الموسيقى، تشغيل أثناء  .1
  . الشاشة

  . العشوائي التشغيل رمز عرض يتم حتى متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط  .2

 ®iPod من الموسيقى تشغيل

 للمجلدات األصلية األسماء عرض الوسائط مشغل بمقدور يكون لن السبب ولهذا خاص تسمية نظام ®Apple تستخدم
 جديدة أسماء تخصيص بإعادة الوسائط مشغل يقوم ذلك، من وبدًال. بك الخاص iPod جهاز في هي آما والملفات
 جهاز في األصلية الملف معلومات حفظ ويتم. الوسائط مشغل مع االستخدام أثناء فقط ولكن والملفات، للمجلدات

iPod .التعريف بيانات الشاشة ستعرض حيث ملف بتشغيل متقو عندما األصلية الملف معلومات عرض بإمكانك.  

 
   ،Cinema Nowو ،iTunes® Store من الموسيقى أو األفالم مثل المحمي الممتاز المحتوى تشغيل الوسائط مشغل يدعم ال :مالحظة

  .®Vongoو ،™Amazon Unbox أو ،®Movielinkو

 خالل والتنقل USB منفذ في iPod جهاز قابس توصيل سوى عليك ما الوسائط، مشغل مع iPod جهاز الستخدام
  .الواجهة قائمة

 
 آبيرة التخزين وحدات قبيل من iPod Touch جهاز يعد وال ،USB السعة آبيرة التخزين وحدة وضع فقط الوسائط مشغل يدعم :مالحظة
  .دعمها يتم ال وبالتالي USB السعة
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 الصور عرض 
 لمشارآة مثالي فهو. المعيشة غرفة في مستريح وأنت الرقمية صورك مألبو عرض يمكنك الوسائط، مشغل باستخدام
  : التالية الصور ملفات تنسيقات دعم يتم. وعائلتك أصدقائك مع الممتعة األوقات

▪ GIF) ملفات GIF مدعومة غير المتحرآة(  
▪ BMP) مضغوط غير(  
▪ JPEG) الرمادي، تدرج RGB، YCbCy) (يدعم ال CMYK، أو YCCK (  
▪ TIF/TIFF )RGB) (يدعم ال CMYK، أو YMC، أو YMCK، أو KCMY(  
▪ PNG) فقط ألفا قناة بدون(  

 الصور عرض شاشة
  . الصور شريط عرض يتم.  )الصور (Photo شريط بتحديد قم ثم ،)الرئيسية (HOME على اضغط  .1

    
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،) الصور آل (All Photo رمز بتمييز قم  .2

  - أو -

 All Pictures (تصفية أداة باستخدام التنقل اختيار فيمكنك ،)الوسائط مكتبة (Media Library تمكين تم إذا
 رمز تحديد طريق عن)) األخيرة (Recent أو) المجلدات (Folders أو) التاريخ (Date أو) الصور آل(

Photo) الواردة الخيارات عبر للتنقل بعد عن التحكم بجهاز ساروللي لليمين األسهم زري استخدام ثم ،)الصور 
  .القائمة في

 يدعمها التي الصور ملفات عرض يتم. المتاحة الصور ومجلدات الصور لملفات مصغرة صوًرا الشاشة ستعرض
  .فقط الوسائط مشغل
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  .عرضه في ترغب الذي الصورة ملف موقع حدد  .3
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الملف، حدد للعرض، واحد ورةص ملف لفتح ▪
  ).مسار) (التالي (NEXT على اضغط الصور، مجلد في التالي الصورة ملف لعرض ▪
  ). السابق (PRE على اضغط الصور، مجلد في السابق الصورة ملف لعرض ▪

 الشرائح عرض" انظر. ورالص مجلد في الموجودة الصور ملفات آل باستخدام شرائح عرض عمل أيًضا يمكنك
  . اإلرشادات على للحصول 61 الصفحة في" للصور

 الرقمية الكاميرا دعم
 المدعومة الصور ملفات وعرض ،USB منفذ خالل من الوسائط بمشغل بك الخاصة الرقمية الكاميرا توصيل بإمكانك
  . بالكاميرا الذاآرة بطاقة في المخزنة

  : الرقمية الكاميرا من الصور لعرض

 بتوصيل قم  .USB .  1 منفذ خالل من الوسائط بمشغل الرقمية الكاميرا
 ويتم" فقط للقراءة "بحماية المزودة األجهزة أحد باعتبارها بالكاميرا الذاآرة بطاقة على الوسائط مشغل يتعرف
  . التالية الرسالة عرض

  
  .الرسالة إلغالق) إدخال (ENTER اضغط  .2
  . )الصور | الرئيسية (Home | Photo شريط إلى انتقل  .3
  فوق اضغط ثم ، لتحديد التنقل أزرار استخدم. USB آجهاز الرقمية الكاميرا على التعرف يتم  .4

ENTER) إدخال .(  
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 يدعمها التي الصور لفاتم عرض يتم. المتاحة الصور ومجلدات الصور لملفات مصغرة صوًرا الشاشة ستعرض
  .فقط الوسائط مشغل

 الصور قائمة خيارات
). الصور (Photo قائمة خيارات تظهر). خيارات (OPTION على اضغط الرئيسية،) الصور (Photo شاشة في
  .الرئيسية القائمة إلى للرجوع االنتهاء بعد أخرى مرة) خيارات (OPTION فوق انقر

  العرض أوضاع
 المصغرة الصورة عرض لتحديد / على اضغط.  افتراضي بشكٍل القائمة وضع الصور قائمة تعرض
 من المزيد على للحصول 134 الصفحة في" المستعرض عرض" راجع) (إدخال (ENTER على اضغط ثم ،

  ). المستعرض عرض إعدادات حول المعلومات

 
  Facebook على لالتحمي

 Upload to Facebook لتحديد / ثم ،)خيارات (OPTION اضغط ما، صورة تحديد بعد  .1
  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ، )Facebook على التحميل(

  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، لتحديد  اضغط  .2
. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام للصورة توضيحية تسمية لكتابة) إدخال (ENTER ثم ، على اضغط  .3

  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، لتحديد  اضغط
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  .Facebook على الصورة تحميل في للبدء أخرى مرة) إدخال (ENTER اضغط  .4

  .بنجاح الملف تحميل بعد أخرى مرة) إدخال (ENTER على اضغط  .5

 الصور عرض خيارات
 ملفات بها ستعرض التي الطريقة لتخصيص األوامر رموز من العديد على) الصور (Picture اتأدو شريط يحتوي
  . الصور

  ). خيارات (OPTION على اضغط ،)الصور (Picture أدوات شريط لعرض  .1
  . أخرى مرة) خيارات (OPTION أو) للخلف (BACK على اضغط األدوات، شريط إلخفاء  .2

  للصورة المحوري التدوير
  . رأسًيا أو أفقًيا الصور لعرض المحوري للتدوير الخيار هذا خدماست

  : الصورة لعرض المحوري للتدوير

 الجزء في) الصور (Picture أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الصورة، عرض أثناء  .1
  . الشاشة من العلوي

 بتمييز قم  .2  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ، حوريالم التدوير رمز
  .للعرض المحوري للتدوير) أسفل أعلى، يسار،يمين، (بعد عن التحكم جهاز في التنقل أزرار استخدم  .3

 -  - أو

  .االفتراضي العرض موضع إلى للعودة) للخلف (BACK أو) خيارات (OPTION على اضغط
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 الصورة استدارة
 هذه تؤثر ال. الساعة عقارب اتجاه عكس أو الساعة عقارب حرآة باتجاه ةالصور الستدارة الخيارات هذه استخدم

  . األصلي الملف اتجاه اإلعدادات

 :الصورة الستدارة

 الجزء في) الصور (Picture أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الصورة، عرض أثناء  .1
  . الشاشة من العلوي

 ENTER على اضغط ثم الصورة، الستدارة االتجاه الختيار  أو  الصورة استدارة رمز بتمييز قم  .2
  . بها ترغب التي االستدارة تعيين يتم حتى متكرر بشكل) إدخال(
  - أو -

  .االفتراضي العرض اتجاه إلى للعودة) للخلف(BACK  أو) خيارات (OPTION على اضغط

  الصورة تصغير/تكبير استخدام
  . الصورة عرض شاشة مقياس لتغيير الخيارات هذه خدماست

   :العرض مقياس لتغيير
 الجزء في) الصور (Picture أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الصورة، عرض أثناء  .1

  .الشاشة من العلوي

 يظهر حتى متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط ثم للتصغير،  أو للتكبير  التكبير رمز حدد  .2
  . تريده الذي المقياس

 - أو -

  .االفتراضي العرض مقياس إلى للعودة) للخلف (BACK أو) خيارات (OPTION على اضغط

 الصورة معلومات لوحة عرض
 التالية وماتالمعل اللوحة هذه توضح. الشاشة من السفلي الجزء في الصورة معلومات لوحة لعرض الخيار هذا استخدم
  : الحالية بالصورة الخاصة

  الصورة ملف اسم ▪
  الصورة ملف وحجم دقة ▪
  الحالي الصور مجلد في الصور لملفات اإلجمالي والعدد للصورة المتسلسل الرقم ▪
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  : الصورة معلومات لوحة لعرض

  ) الصورة (Picture أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الصورة، عرض أثناء  .1
  .الشاشة من العلوي الجزء يف

  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،) الصورة معلومات (Picture Info رمز بتحديد قم  .2
  - أو -

  . الصورة معلومات لوحة إلخفاء) للخلف( BACK أو) خيارات (OPTION على اضغط

 للصور الشرائح عرض
  . الصور مجلد ياتمحتو باستخدام شرائح عرض إنشاء إمكانية الوسائط مشغل لك يتيح

  : شرائح عرض لبدء

 عرض شاشة" (انظر. الشرائح عرض في تريدها التي الصور ملفات على يحتوي الذي الصور مجلد حدد  .1
  ).56 الصفحة في" الصور

  .الشرائح عرض لبدء) تشغيل/مؤقت إيقاف (PAUSE/PLAY على اضغط ثم الصور، مجلد حدد  .2

  : الشرائح عرض مع موسيقية خلفية إلى ستماعلال

. الشرائح عرض يصاحب أن تريده الذي التشغيل قائمة/الصوت ملف على يحتوي الذي الموسيقى مجلد إلى انتقل  .1
  ).52 الصفحة في" الموسيقى تشغيل" (انظر

  ). تشغيل (PLAY على اضغط ثم التشغيل، قائمة/الصوت ملف حدد  .2
 انتهاء قبل يتوقف ال بحيث متكرر بشكل للتشغيل تمكينه في ترغب فقد واحد، صوت ملف بتحديد قمت إذا ▪

  . الشرائح عرض
  .العشوائي التشغيل أو التكرار وضع تمكين بين االختيار فبإمكانك موسيقية، تشغيل قائمة حددت إذا ▪

61 – الصور عرض
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  ). أعاله موضح هو آما (الشرائح عرض ابدأ ثم ،)الرئيسية (HOME على اضغط  .3

 الشرائح عرض معلومات لوحة عرض
 يمكنك  :التالية المعلومات اللوحة هذه توضح. الشاشة من السفلي الجزء في الشرائح عرض معلومات لوحة عرض

62 – الصور عرض

 اسم الملف ودقة الصورة وحجم الملف للصورة الحالية شرائحشريط تقدم عرض ال

  

  أو التشغيل العشوائي /رمزا التكرار و

)في حالة التمكين(

الرقم المتسلسل للصورة الحالية والعدد 

اإلجمالي لملفات الصور الموجودة في المجلد

اسم ) في حالة االستخدام(آما يتم توضيح 

 الملف للخلفية الموسيقية
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  : الشرائح عرض معلومات لوحة لعرض

 في الشرائح عرض أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الشرائح، عرض تشغيل أثناء  .1
  .الشاشة من العلوي الجزء

  
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،) الشرائح عرض معلومات (Slideshow Info رمز بتمييز قم  .2

  - أو -

  . شرائحال عرض معلومات لوحة إلخفاء) للخلف( BACK أو) خيارات (OPTION على اضغط

 الشرائح عرض تشغيل في التحكم أزرار
  : الشرائح عرض تشغيل في للتحكم بعد عن التحكم جهاز على الموجودة األزرار هذه استخدم

  
 الوظيفة الزر

 الشرائح عرض )إيقاف (STOP تشغيل يوقف

PAUSE/PLAY) استئنافه أو الشرائح عرض لتشغيل مؤقت إيقاف )تشغيل/مؤقت إيقاف 

لخلفية يوقف STOP) الموسيقية ا )يقافإ 

 الشرائح عرض في التالي الصورة ملف يعرض (NEXT )التالي

PREV الشرائح عرض في السابق الصورة ملف يشغل 

  
 الشرائح عرض خيارات
 لوضعي رموز إضافة مع الصورة أدوات شريط في آما األوامر رموز نفس الشرائح عرض أدوات شريط في يوجد

  . الشرائح لعرض العشوائي لوالتشغي التكرار

 هذه تتضمن. 128 الصفحة في" المتقدمة والميزات اإلعدادات" في الشرائح عرض إعدادات لتكوين شرح يوجد
  . الزمني والفاصل االنتقال وتأثير الشرائح لعرض االفتراضيين العشوائي التشغيل/التكرار وضعي اإلعدادات

63 – الصور عرض
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   شرائحال لعرض العشوائي التشغيل أو/و التكرار،
  . دوري تتابع في للتشغيل الشرائح عرض لتعيين الخيار هذا استخدم

  : الشرائح عرض تكرار وضع لتعيين

 العلوي الجزء في الصور أدوات شريط سيفتح). خيارات (OPTION على اضغط الشرائح، عرض تشغيل أثناء  .1
  .الشاشة من

. تريده الذي التكرار وضع عرض يتم حتى متكرر بشكل) إدخال (ENTER على اضغط ثم ، بتحديد قم  .2
  :الخيارات تتضمن

▪ Normal )األخيرة، الصورة عرض يتم عندما. واحدة مرة الشرائح عرض تشغيل يتم –  )عادي  
  . السابقة المستعرض شاشة عرض يتم

▪ Repeat all) على بالضغط تقوم حتى متكرر بشكل الشرائح عرض تشغيل يتم –  )الكل تكرار 
Stop) إيقاف (أو Back )للخلف.(  

▪ Shuffle) بالضغط تقوم حتى عشوائي بترتيب الشرائح عرض تشغيل يتم – ) العشوائي التشغيل 
  ).إيقاف (Stop على

▪ Repeat and Shuffle) الشرائح عرض تشغيل يتم –  )العشوائي والتشغيل التكرار 
  .عشوائي بترتيب باستمرار

64 – الصور عرض
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 االتصال بكةش خدمات

 االتصال شبكة من الوسائط محتوى إلى الوصول
  بالشبكة، فسيمكنك الوصول إلى محتوى الوسائط من جهاز التخزين اتصال نشطالوسائط بعد أن يوجد بمشغل 

  . ، أو جهاز الكمبيوتر المشترك الموجود في نفس شبكة االتصال آمشغل الوسائط لديك)NAS(المتصل بالشبكة 

  : الوسائط خادم أو شبكة مشارآة من الوسائط محتوى إلى للوصول

   يكون قد. إليه بالوصول ترغب الذي الوسائط محتوى رمز وحدد) الرئيسية (Home شاشة إلى انتقل  .1
Music) موسيقى (، أو Video) فيديو (، أو Photo) صور (.  

  Media Servers أو ،) الشبكة مشارآات (Network Shares لتحديد / اضغط  .2
  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،) الوسائط خوادم(

    

65 – االتصال شبكة خدمات
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 ثم إليه، بالوصول ترغب الذي الوسائط محتوى يوجد حيث االتصال شبكة مورد لتحديد التنقل أزرار على اضغط  .3
  ).إدخال (ENTER اضغط

  
 بإعداد المتعلقة المعلومات من لمزيد. االتصال شبكة مورد إلى للوصول المرور وآلمة خدمالمست اسم بكتابة قم  .4

  .NAS جهاز وثائق إلى الرجوع الرجاء المرور، آلمة

 بنوع الخاص المدعوم المحتوى يظهر). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)موافق (OK لتحديد  اضغط  .5
  . محددال الوسائط

66 – االتصال شبكة خدمات
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  .الوسائط تشغيل لبدء) إدخال (ENTER اضغط ثم إليه، الوصول في ترغب الذي المحتوى حدد  .6

 نقل الملفات
 أقراص آمحرك متصل USB أقراص محرك أي يعتبر فقد بالشبكة، نشطًا اتصاًال الوسائط بمشغل يوجد آان إذا

 سطح آمبيوتر على الميزة هذه تتاح .لديك بيوترالكم وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات نقل لك ذلك يتيح .الشبكة
 إلى باإلضافة ،Windows 7 أو ®Windows Vista أو Windows® XP التشغيل بأتظمة يعمل الذي المكتب
  .®Snow Leopard أو ®Mac® OS X® Leopard بنظام يعمل ®Macintosh آمبيوتر

  الشبكة على المشارآة عبر الملفات مشارآة تمكين
  .  )إعدادات | رئيسية( Home | Settings القوائم شريط إلى انتقل  .1

  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، )الشبكة إعداد (Network Setting لتحديد / اضغط  .2
 شبكة على WD TV مشارآة (Share WD TV on your network لتحديد / اضغط  .3

  ).تشغيل (On وضع في الخيار هذا تعيين من والتأآد ،)االتصال

 
 الوسائط مشغل تحديد في ذلك سيساعدك). الجهاز اسم (Device name حقل في المحدد االسم بتدوين قم  .4

  . االتصال شبكة على بك الخاص

67 – لاالتصا شبكة خدمات
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 نقل  Windows تشغيل بنظام آمبيوتر وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات
 بتوصيل مق  .1  .لديك الوسائط مشغل إلى الملفات لنقل تحتاجه الذي USB الثابت القرص محرك

 خيار وتمكين بك الخاص الوسائط مشغل بها الموجود االتصال شبكة نفس على الكمبيوتر جهاز تشغيل من تأآد  .2
 آيفية عن ماتالتعلي لمعرفة) Windows تعليمات (Windows Help إلى الرجوع الرجاء. الملفات مشارآة
  . الكمبيوتر على الملفات مشارآة تمكين

  .http://products.wdc.com/WDTVLiveمن موقع ويب  WD Linkقم بتنزيل األداة  .3
  .WD Linkانقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف الُمثبت الذي تم تنزيله واتبع األوامر التي تظهر على الشاشة لتثبت   .4
  . WD Link < WD Link > )برامج( Programs، ثم انقر فوق )ابدأ( Start أو انقر فوق   .5
 .  في قائمة تخزين الشبكة الموجودةWDTVLIVEPLUS  أوWDTVLIVEانقر فوق   .6
انقر فوق محرك .  المتصل بمشغل الوسائط لديك في قائمة تعيين محرك األقراصUSBسيعرض محرك أقراص   .7

  . الذي تحتاجه لنقل الملفUSBأقراص 
  .د حرًفا متاًحا لمحرك األقراص من قائمة أحرف محرآات األقراص المتاحةحد  .8
  ).تعيين المحرك( Map Driveانقر فوق   .9
  

  ). موافق( OK انقر على .10
  

68 – االتصال شبكة خدمات
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 نقل  Windows Vista/Windows 7 تشغيل بنظام آمبيوتر وجهاز الوسائط مشغل بين الملفات
  . لديك الوسائط مشغل إلى الملفات لنقل تحتاجه الذي USB الثابت القرص ركمح بتوصيل قم  .1
 خيار وتمكين بك الخاص الوسائط مشغل بها الموجود االتصال شبكة نفس على الكمبيوتر جهاز تشغيل من تأآد  .2

 يةآيف عن التعليمات لمعرفة) Windows تعليمات (Windows Help إلى الرجوع الرجاء. الملفات مشارآة
  . الكمبيوتر على الملفات مشارآة تمكين

 في الوسائط مشغل سرد يتم). االتصال شبكة (Network فوق انقر ثم ،Windows Explorer إطار بفتح قم  .3
  .االتصال شبكة موارد قائمة

  
  .لديك الوسائط لمشغل المطابق الجهاز فوق انقر  .4

  

69 – االتصال شبكة خدمات
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  .محتوياته لعرض الملف لنقل تحتاجه الذي USB أقراص محرك فوق انقر  .5

   
  ،)لصق/نسخ (Copy/Paste عملية بإجراء وقم نقله، تنوي الذي) الملفات (الملف موقع بتحديد قم  .6

  ).إفالت/سحب (Drag/Drop أو ،)لصق/قص (Cut/Paste أو

 نقل Mac وآمبيوتر الوسائط مشغل بين الملفات
 بتوصيل قم  .1  . لديك الوسائط مشغل إلى الملفات لنقل تحتاجه الذي USB الثابت القرص محرك

 خيار وتمكين بك الخاص الوسائط مشغل بها الموجود االتصال شبكة نفس على الكمبيوتر جهاز تشغيل من تأآد  .2
 تمكين آيفية عن التعليمات لمعرفة) Apple تعليمات (Apple Help إلى الرجوع الرجاء. الملفات مشارآة
  . الكمبيوتر على الملفات مشارآة

  ). الباحث (Finder إطار افتح  .3
 قائمة في الوسائط مشغل سرد يتم). مشترك (Shared فوق انقر ،)الباحث (Finder الجانبي الشريط من  .4

  .المشترآة الموارد
  .لديك الوسائط بمشغل المتصل USB أقراص محرك سيعرض. لديك الوسائط لمشغل المطابق الجهاز فوق انقر  .5

   

70 – االتصال شبكة خدمات
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  . محتوياته لعرض الملف لنقل تحتاجه الذي USB أقراص محرك فوق انقر  .6
  ،)لصق/نسخ (Copy/Paste عملية بإجراء وقم نقله، تنوي الذي) الملفات (الملف موقع بتحديد قم  .7

  ).إفالت/سحب (Drag/Drop أو ،)لصق/قص (Cut/Paste أو

71 – االتصال شبكة خدمات
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Internet Media )وسائط اإلنترنت(  

 
 . الستخدام خدمات اإلنترنت)  أو الكابلDSLآخدمة (يلزم االتصال باإلنترنت واسع النطاق : هام

  .قد تتغير هذه الخدمات أو تنتهي أو تتقطع في أي وقت. تختلف إتاحة التشغيل حسب البلد

  :ل بالشبكة، يمكنك استخدام مشغل الوسائط للوصول إلى محتوى الوسائط من خدمات اإلنترنت التاليةبعد االتصا
▪ 

®AccuWeather.com  – احصل على التكهنات المحلية والدولية واتجاهات المناخ وآخر األخبار من هيئة
  .الطقس الدولية

▪ BBC iPlayer – شاهد واستمع إلى برامج BBCرة بًثا مباشًرا وعند الطلب من السبعة أيام األخي*.  

  
  . التلفزيونية متاحة في المملكة المتحدة فقطBBC iPlayer TVبرامج .  فقطWD TV Liveمشغل الوسائط *

▪ CinemaNow™ –  عنوان لالختيار من بينها، تمنحك خدمة 11.000من خالل توفير أآثر من 
CinemaNow س اليوم الذي تعرض فيه على قرصوصوًال فورًيا إلصدارات األفالم الجديدة في نف  

DVD آما تمكنك من مشاهدة مسلسالت تلفزيونية للعديد من العروض الشهيرة بعد بثها بيوم واحد*.  

 
  .الواليات المتحدة فقط. CinemaNow.comتحتاج إلى حساب .  فقطWD TV Live Plusمشغل الوسائط *

▪ 
®Dailymotion – ز شهرًيا، تقوم  مليون زائر ممي115 مع ما يزيد علىDailymotion بتشغيل مشارآة 

الفيديو واآتشافه، مما يعمل على تقديم أآثر مقاطع الفيديو سخونة في األخبار والموسيقى والسينما والتلفزيون 
 أفضل مقاطع الفيديو على الشاشة Dailymotionوتضع . والرياضة واأللعاب واألآثر منذ ذلك عبر الويب

 .الرئيسية للمنزل
▪ 

™Deezer –  مليون مسار موسيقى لالستماع في أي 7خدمة موسيقى ُمخصصة حسب الطلب تحتوي على 
  .وقت، وأي مكان، آما تعد أحد أشهر عروض الموسيقى على اإلنترنت والهاتف المحمول في أوروبا

▪ 
®Facebook –  مشارآة حالتك وصورك وروابطك المفضلة علىFacebook . احصل على أحدث األخبار

أدخل على ذلك آله من خالل جهاز التلفزيون ذي . تك االجتماعية أو من العالم وأشياء أخرى آثيرة للغايةمن شبك
  .الشاشة الكبيرة

▪ 
™Flickr –  االتصال بموقعFlickr عرض الصور على حساب . باستخدام القوائم على الشاشةFlickr 

  .واالستمتاع بها على التلفزيون
▪ Flingo® – يوفر Flingo ء بث تلفزيوني مجاني على اإلنترنت من أشهر األستديوهات، وشبكات للعمال

 .التلفزيون، ومواقع ويب الفيديو
▪ 

™Hulu Plus – تقدم Hulu Plus أفضل البرامج التلفزيونية الحالية واألفالم الحائزة على جوائز في أي  
  ،Modern Family ،Gleeشاهد أي حلقة في الموسم الحالي من أفضل البرامج مثل . وقت بدقة عالية

 Rock  30 وبرامج أخرى عديدة، واستمتع بالمسلسالت الكالسيكية أو استكشف األفالم الشهيرة من شرآتي
Criterion Collectionو Miramax*. 

 
  .الواليات المتحدة فقط. Hulu Plusيتطلب وجود عضوية .  فقطWD TV Live Plusمشغل الوسائط *

▪ Live365® – التصفح بسهولة خالل األصناف . الف المحطات التجارية المجانية لراديو اإلنترنتاالستماع إلى آ
  .المحبوبة أو اآتشاف الكنوز في بعض األساليب التي لم يطلع عليها الكثيرون
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▪ Netflix® – قم بالوصول إلى . االستمتاع باألفالم والكالسيكيات والمسلسالت التلفزيونية المحبوبة على الفور
غير المحدودة الخاصة بك وشاهد على الفور المسلسالت التليفزيونية واألفالم على شاشتك  Netflix عضوية
  .*الكبيرة

  
المزيد من المعلومات على . تحتاج إلى عضوية غير محدودة.  متاحة في دول معينةNetflix.  فقطWD TV Live Plusمشغل الوسائط *

www.netflix.com.  

▪ 
®Pandora – ادخل إلى أغانيك . ني ومخصص ال يشغل سوى الموسيقى التي تحبهاراديو إنترنت مجا 

 تقييم األغاني بحسب تشغيلها . المفضلة أو الفنانين المفضلين لك واستمتع بالمحطات التي ُأنشأت خصيصًا لك
  .*يرضي ذوقك ويالئم المحطات مع تعقيباتك على الفور Pandora ألن

  
*Pandora فقطمتاحة في الواليات المتحدة .  

▪ TuneIn –  محطة 30.000دليل راديو اإلنترنت األآبر سعة في العالم المزود بإمكانية الوصول إلى أآثر من 
 .راديو مجانية يمكن البحث فيها بحسب الموقع أو النوع أو التنسيق

▪ Yota – تمثل *Yota musicائدة  أآثر من مليون مسار مرخص من المصنفات الموسيقية العالمية والمحلية الر
الروك والموسيقى الكالسيكية وموسيقى البوب والجاز وموسيقى المشاهير العالميين . بإمكانية وصول مجانية

 .Yotaوالنوادر الموسيقى، آل هذا تحظى به مجموعة 

 
  . في روسيا فقطYotaتتوفر خدمة موسيقى .  فقطWD TV Liveمشغل الوسائط *

▪ YouTube – عالميًا على التلفزيون1 ويب المشارآة رقم مشاهدة ملفات الفيديو من موقع .  

إذا آنت . الخدمات السابقة مدمجة تمامًا مع نظيراتها المستندة إلى الويب عند الوصول إليها من خالل مشغل الوسائط
أحد المستخدمين المسجلين ألي من تلك الخدمات، فسوف يظهر أي شيء تقوم بإنشائه، أو تقديره أو وضع عالمة 

ليه عند استخدام مشغل الوسائط على حسابك في المرة التالية التي تقوم بتسجيل الدخول فيها إلى هذه الخدمة مرجعية ع
  .من جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر الجوال

   :للوصول إلى وسائط اإلنترنت

لى واضغط ع، ) وسائط اإلنترنت (Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(   

 
 ENTER إلجراء تحديد ما، ثم اضغط فوق / اضغط. تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2

   ).إدخال(
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AccuWeather.com  
  .احصل على التكهنات المحلية والدولية واتجاهات المناخ وآخر األخبار من هيئة الطقس الدولية

  :AccuWeather.comول إلى للوص

  واضغط على، )وسائط اإلنترنت (Internet media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(   

 AccuWeather.com لتحديد  / اضغط على. تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
  .AccuWeather.comة لموقع لعرض الشاشة الرئيسي) إدخال (ENTERثم اضغط فوق ، 

 
  تغيير الموقع

  :، قم باإلجراءات التالية)مدينتك أو المدينة األقرب(األخرى  AccuWeather.comللتغير إلى أحد مواقع 

في الشاشة الرئيسية لـ ) تغيير الموقع( Change Locationلتحديد   /  اضغط على  .1
AccuWeather.com ، ثم اضغط علىENTER) إدخال.(  

ثم اضغط على  ،)إرسال (Submitاستخدم لوحة المفاتيح على الشاشة إلدخال اسم الموقع الجديد، ثم حدد   .2
ENTER )أو األحرف األولى منه، ثم اضغط على  ،يمكنك أيًضا إدخال اسم المدينة بالكامل). إدخال

OPTION) خيارات (على لتحديد مدينتك، ثم اضغط /و ENTER) إدخال .(  
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 تغيير طرقة عرض الطقس
  :لتغيير طريقة عرض الطقس من المئوية إلى فهرنهايت أو العكس، فقم بالتالي

  ،C° أو F°لتحديد  / اضغط على ،AccuWeather.comفي الشاشة الرئيسية لموقع 
   ).موافق (OKثم حدد 

BBC iPlayer)  لـD TV LiveWالمملكة المتحدة فقط ،(  
  . من السبعة أيام األخيرة بًثا مباشًرا وعند الطلبBBCشاهد واستمع إلى برامج 

 
  .التلفزيونية متاحة في المملكة المتحدة فقط *BBC iPlayer TVبرامج 

  :BBC iPlayerللوصول إلى 
 ، واضغط على )لخدماتقائمة ا (Services menu| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1

ENTER) إدخال.(  
 ،  BBC iPlayer لتحديد /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي .2

 . في التحميلBBC iPlayerيبدأ ). إدخال (ENTERثم اضغط فوق 
  ، ثم اضغط علىاضغط على .  الرئيسية مقتطفات من العروض التلفزيونيةBBC iPlayerتعرض شاشة   .3

 مرة  أو اضغط على BBC iPlayerمن واجهة ) أآثر شيوًعا وأحدث تشغيًال( الختيار فئة أخرى /
  ).إدخال (ENTERاضغط على . ثانية للوصول إلى التعليمات أو اإلعدادات

 الختيار نوع لمشغل الوسائط /، ثم الضغط على في الشاشة الرئيسية، يمكنك آذلك الضغط على   .4
  ).إدخال (ENTERاضغط على . ، أو بحث) راديوتلفزيون أو(

 لتحديد برنامج تلفزيوني حسب القناة أو الفئات، أو برنامج إذاعي حسب استخدم أزرار التصفح   .5
لبدأ تشغيل البرنامج التلفزيوني أو البرنامج ) إدخال (ENTER أو اضغط على . المحطات أو الفئات

   .اإلذاعي
  . BBC iPlayer للخروج من اضغط على زر الرئيسية   .6
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 (CinemaNow  )فقط WD TV Live Plus لـ
وصوًال فورًيا  CinemaNow عنوان لالختيار من بينها، تمنحك خدمة 11000 خالل توفير أآثر من من

آما تمكنك من مشاهدة مسلسالت  DVD إلصدارات األفالم الجديدة في نفس اليوم الذي تعرض فيه على قرص
ال تحتاج لالشتراك وال إلى الذهاب إلى الكشك أو انتظار .*  من العروض الشهيرة بعد بثها بيوم واحدتلفزيونية للعديد
  !األفالم في البريد

  Blu-ray/DVDتتوفر إصدارات األفالم الجديدة في نفس اليوم مثل  ▪
  تتوفر العروض التلفزيونية الشهيرة في اليوم التالي لبثها ▪
  ط مقابل ما تشاهدهال تحتاج الشتراك شهري، ادفع فق ▪
   فيلم وبرنامج تلفزيوني10000 من خالل أآثر من -مزيد من الخيارات  ▪
   Dolby Digital Plus 5.1 استأجر أو اشتر مع الصوت المحيطي لـ ▪

 
  .الواليات المتحدة فقط. CinemaNow تحتاج لحساب *:مالحظة

 :بدء التشغيل
  .ِفر مشارآة شبكة لتنزيل األفالمبمشّغل الوسائط أو و USBقم بتوصيل محرك أقراص   .1
قم بتسجيل الدخول أو بإنشاء  .http://www.cinemanow.com/bbactivateتفضل بزيارة الموقع  .2

 !ال حاجة لالشتراك .CinemaNow حساب
  . PINاتبع التعليمات على الشاشة لبدء التنشيط واستالم رمز   .3
  ،)وسائط اإلنترنت (Internet media| ) الرئيسية (Homeعلى مشّغل الوسائط، انتقل إلى شريط قائمة   .4

  ).إدخال( ENTER ثم اضغط فوق

ثم اضغط  ، CinemaNow لتحديد / اضغط على. تظهر قائمة الخدمات في ترتيب أبجدي  .5
   ).إدخال (ENTER فوق

 ENTER ثم اضغط على ،CinemaNowمن القائمة السفلية داخل خدمة ) اإلعدادات( Settingsحدد   .6
  . CinemaNow لـ PINلتنشيط الجهاز وأدخل رمز ) إدخال( ENTERاضغط على ). إدخال(

  !بإمكانك اآلن الوصول الفوري إلى إصدارات األفالم الجديدة في اليوم التالي للبث

 ؟آيف يمكنني تنزيل األفالم ومشاهدتها
من خالل التنزيل ). ملفات الفيديو( My Videosفيسظهر في عالمة التبويب  شرائهبمجرد استئجار فليم أو 

  . عند توفره) تشغيل اآلن( Play Now المتواصل، يمكنك بدء المشاهدة خالل دقائق عن طريق تحديد

 ) مدير التنزيل( Download Manager تتبع تقدم التنزيل في. سيستمر اختيارك في التنزيل أثناء المشاهدة
يجب مشاهدة األفالم .  التي اشتريتها في أي وقت وبالقدر الذي تريدهشاهد األفالم). الرئيسية( Homeعلى شاشة 

  . ساعة بمجرد بدء التشغيل24المؤجرة خالل 

 :لمعرفة المزيد
 .http://www.cinemanow.comتفضل بزيارة الموقع  ،CinemaNowلمعرفة المزيد حول 

  
 . http://www.cinemanow.comيل الدخول إلى حسابقم بتسج ،CinemaNow إللغاء تنشيط مشّغل الوسائط من حساب :مالحظة
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Dailymotion  
 بتشغيل مشارآة الفيديو واآتشافه، مما يعمل Dailymotion مليون زائر مميز شهرًيا، تقوم 115مع ما يزيد على 

آثر منذ ذلك على تقديم أآثر مقاطع الفيديو سخونة في األخبار والموسيقى والسينما والتلفزيون والرياضة واأللعاب واأل
  . أفضل مقاطع الفيديو على الشاشة الرئيسية للمنزل على مشغل الوسائط لديكDailymotionوتضع . عبر الويب

 :Daily Motionللوصول إلى 

 ، واضغط على )قائمة الخدمات (Services menu| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

 ،  Dailymotion لتحديد /اضغط على . نترنت في ترتيب أبجديتظهر قائمة خدمات اإل  .2
  ). إدخال (ENTERثم اضغط فوق 

قنوات، ( الختيار فئة أخرى اضغط على .  الرئيسية أفضل مقاطع الفيديوDaily Motionتعرض شاشة   .3
 اضغط على .Daily Motionمن واجهة ) وأعضاء مفضلين، وأفضل األعضاء، وبحث، وتعليمات، ومعلومات

ENTER) إدخال .(  
  .لبدء التشغيل) إدخال (ENTER أو اضغط على .  لتحديد فيديواستخدم أزرار التنقل  .4

  .Daily Motion للخروج من ) الرئيسية (Homeاضغط على زر   .5

Deezer  
Deezer  قت،  مليون مسار موسيقى لالستماع في أي و7هو خدمة موسيقى ُمخصصة حسب الطلب تحتوي على

 .وأي مكان، آما تعد أحد أشهر عروض الموسيقى على اإلنترنت والهاتف المحمول في أوروبا

  :Deezerللوصول إلى خدمة 

واضغط على  ،) وسائط اإلنترنت (Internet media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

 ثم اضغط فوق ، Deezerلتحديد  / اضغط. تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER )تظهر الشاشة الرئيسية لـ ). إدخالDeezer .  

 
  ). إدخال (ENTERلتحديد خيار، ثم اضغط فوق  / اضغط  .3

  : تتضمن الخيارات
▪ My Music) الموسيقى(  
▪ Radios) أجهزة الراديو(  
▪ Top Charts) المخططات الهامة(  
▪ Search) البحث(  

 (Sign in ▪  )تسجيل الدخول
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 الخاص بك Deezer تسجيل الدخول إلى حساب
قوائم التشغيل ) (الموسيقى( My Musicالخاص بك للوصول إلى  Deezerقم بتسجيل الدخول إلى حساب 

  ).المخططات الهامة( Top Charts و) والمفضلة

  
 .http://www.deezer.comإنشاء واحد، فاذهب إلى موقع وتريد  Deezer إذا لم يكن لديك حساب على: مالحظة

  .  )وسائط اإلنترنت (Internet media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
  ).إدخال (ENTER ثم اضغط فوق ، Deezerلتحديد  / اضغط  .2
 ثم اضغط فوق ،)تسجيل الدخول( Sign Inلتحديد  / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية لـ   .3

ENTER) إدخال.(  
  ).إدخال (ENTER ثم اضغط ،)تسجيل الدخول( Sign inحدد   .4

باستخدام لوحة المفاتيح  Deezerلكتابة عنوان البريد اإللكتروني الُمسّجل لـ  استخدم أزرار التنقل   .5
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال( Submit حدد. على الشاشة

باستخدام لوحة المفاتيح  Deezerلكتابة آلمة المرور إلى حسابك على موقع  استخدم أزرار التنقل   .6
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال( Submit حدد. على الشاشة

  .لتحديد خيار الحفظ / اضغط  .7
  : تتضمن الخيارات

▪ No) كرار عملية تسجيل الدخول األولية في آل مرة تقوم ستحتاج إلى ت. عدم حفظ تفاصيل حسابك –) ال
  .خاللها بالوصول إلى هذه الخدمة باستخدام مشّغل الوسائط

▪ Save username only) سيتم حفظ اسم المستخدم الخاص بك إال أنه  –) حفظ اسم المستخدم فقط
دمة باستخدام مشّغل ستتم مطالبتك بكتابة آلمة مرورك في آل مرة تقوم خاللها بالوصول إلى هذه الخ

  .الوسائط
▪ Yes) سيتم تسجيل دخولك تلقائياً إلى حسابك في آل مرة تقوم . يتم حفظ اسم المستخدم وآلمة المرور –) نعم

  . خاللها بالوصول إلى هذه الخدمة
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اسم المستخدم  Deezerتعرض الشاشة الرئيسية لـ . إلتمام عملية تسجيل الدخول) إدخال( ENTER اضغط  .8
  . بكالخاص

 أجهزة الراديو
  .يمكنك االختيار من بين مجموعة من أجهزة الراديو حسب نوع الموسيقى والنوع الفرعي للموسيقى

  ).إدخال (ENTER ، ثم اضغط فوق)الراديو( Radiosلتحديد  / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية لـ   .1
  . تحديد راديو مال) إدخال( ENTERاضغط على   .2

  ).إدخال (ENTERلتحديد راديو بحسب نوع الموسيقى، ثم اضغط  / اضغط  .3
  ).إدخال (ENTERلتحديد راديو بحسب النوع الفرعي للموسيقى، ثم اضغط  / اضغط  .4
  Become a Fan لتحديد) اتخيار( OPTIONبعد تحديد الراديو الذي توّد االستماع إليه، اضغط على   .5

 للوصول السريع ) أجهزة الراديو المفضلة( Favorite Radiosيؤدي هذا إلى إضافة .  )مشجًعاآن (
  .في المستقبل

  .لبدء االستماع إلى محطة الراديو) إدخال( ENTER أو  اضغط  .6

 Deezer مشّغل
 شريط حالة التشغيل، واأللبوم، والفنان، وهو يعرض. مماثل لشاشة تشغيل الموسيقى العادية Deezer مشّغل

  . وإجمالي الوقت المنقضي ووقت التشغيل
  . إليقاف التشغيل المؤقت ومعاودة التشغيل) إيقاف مؤقت/تشغيل( PLAY/PAUSE اضغط ▪
  . ثوان10للتقديم أو الترجيع السريع بزيادات تبلغ ) الترجيع/التقديم( FF/REV اضغط ▪
  .السابقة في المحطة أو قائمة التشغيل/لتحديد األغنية التالية) بقالسا/التالي( NEXT/PREV اضغط ▪

( My Music  )الموسيقى
قوائم  لعرض) إدخال( ENTER ، ثم اضغط)الموسيقى( My Musicحدد  ،Deezerبعد تسجيل الدخول إلى 

  . التشغيل ومحطات الراديو المفضلة
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Playlists) قوائم التشغيل(  
  ):الموسيقى (My Musicإضافة قائمة تشغيل إلى 

، ثم اضغط فوق )الموسيقى( My Musicلتحديد  / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية لـ   .1
ENTER) إدخال.(  

  .إذا لم تكن قد قمت بتسجيل دخولك بالفعل Deezerقم بتسجيل الدخول إلى حساب   .2
  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط على )قوائم التشغيل( Playlistsحدد   .3

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )موافق( OKحدد   .4
، ثم اضغط )إرسال( Submitاآتب اسم قائمة التشغيل الخاصة بك باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، وحدد   .5

  ).إدخال (ENTERعلى 

 أجهزة الراديو المفضلة
  ):يقىالموس( My Music الوصول إلى محطة راديو مفضلة في

ـ   .1   ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )الموسيقى( My Music لتحديد / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية ل
  .إذا لم تكن قد قمت بتسجيل دخولك بالفعل Deezerقم بتسجيل الدخول إلى حساب   .2
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )أجهزة الراديو المفضلة( Favorite Radiosحدد   .3

 
  ".لم يتم إضافة أية محطات مفضلة"إذا لم تقم بإضافة أية محطات، فستعرض الشاشة : الحظةم

للبدء في االستماع إلى ) إدخال( ENTER أو  لتحديد محطة من القائمة، ثم اضغط على / اضغط  .4
  .محطة الراديو

 إضافة إلى قائمة التشغيل
  .على جهاز التحكم عن بعد) خيارات( OPTIONيمكنك إضافة أغاٍن إلى قائمة تشغيل باستخدام زر 

 OPTION، اضغط )المخططات الهامة( Top Chartsأو ) الراديو( Radioبعد تحديد أغنية من شاشة   .1
  ).إدخال (ENTERاضغط على . ) إضافة إلى قائمة التشغيل (Add to a playlistلعرض ) خيارات(

ثم اضغط  ،)الموسيقى (My Musicتي قمت بإنشائها في لتحديد إحدى قوائم التشغيل ال / اضغط على  .2
  .إلضافة أغنية إلى القائمة المختارة) إدخال( ENTERعلى 

 حذف قائمة تشغيل
  .على جهاز التحكم عن بعد) خيارات( OPTIONيمكنك حذف قائمة تشغيل باستخدام زر 

، اضغط )قوائم التشغيل (Playlistsشاشة > ) الموسيقى (My Musicبعد تحديد قائمة التشغيل في   .1
OPTION) خيارات.(  

ثم اضغط فوق  ، )حذف قائمة التشغيل هذه (Delete this playlistلتحديد  / اضغط  .2
ENTER) إدخال.(  

  ).إدخال (ENTERثم اضغط على  ،)موافق (OKحدد   .3
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 حذف محطة راديو
  .تحكم عن بعدعلى جهاز ال) خيارات( OPTIONيمكنك حذف محطة راديو باستخدام زر 

أجهزة الراديو  (Favorite Radiosشاشة > ) الموسيقى (My Music بعد تحديد محطة راديو في  .1
  ).خيارات (OPTIONاضغط  ،)المفضلة

 ENTER ثم اضغط فوق ، )حذف من المفضلة (Delete from Favoriteلتحديد  / اضغط  .2
  ).إدخال(

  ).دخالإ (ENTER ثم اضغط على ،)موافق (OKحدد   .3

 المخططات الهامة
  . حسب الدولة Deezerتعتبر هذه األغاني هي األشهر من جانب مستخدمي 

ـ   .1 ، ثم اضغط فوق )المخططات الهامة( Top Chartsلتحديد  / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية ل
ENTER) إدخال.(  

 ، )اإلنجليزية األمريكية، ية البريطانيةاإلنجليز، البلجيكية، الفرنسية(لتصفية نتائج القنوات  / اضغط  .2
  .لتحديد أغنية من شاشة العرض / ثم اضغط

  .لبدء االستماع إلى األغنية المختارة) إدخال( ENTER أو  اضغط  .3

Search) البحث (  
  ).إدخال (ENTER ، ثم اضغط فوق)بحث( Searchلتحديد  / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية لـ   .1
 Album أو ،)الفنان (Artist أو ،)العنوان (Title أو ،)الكّل (All(لتصفية النتائج  / علىاضغط   .2

  ).إدخال( ENTER ثم اضغط على ،))األلبوم(

 
 Submitحدد . لكتابة آلمة البحث باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة استخدم أزرار التنقل   .3

  ).إدخال (ENTER اضغط على، ثم )إرسال(

 
  .على جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى قائمة النتائج بعد إدخال عدة أحرف في حقل البحث   يمكنك أيًضا الضغط على:مالحظة

  .لبدء االستماع) إدخال( ENTER أو ، لتحديد أغنية من شاشة العرض، ثم اضغط / اضغط  .4

  من مشغل الوسائط Deezerحذف حساب 
، ثم اضغط فوق )تسجيل الدخول( Sign inلتحديد  / اضغط ،Deezerمن الشاشة الرئيسية لـ   .1

ENTER) إدخال.(  
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )حذف حساب( Delete Accountلتحديد  / اضغط  .2
  ).إدخال (ENTERلتحديد الحساب الذي تريد حذفه، ثم اضغط  / اضغط  .3
  ).إدخال (ENTERعند المطالبة بالتأآيد، ثم اضغط فوق ) موافق( OKلتحديد  / اضغط  .4
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Facebook 
احصل على أحدث األخبار . Facebookشارك حالتك، وصورك، والفيديو خاصتك، وروابط المفضلة لديك على 

يون ذي أدخل على ذلك آله من خالل جهاز التلفز. من شبكتك االجتماعية أو من العالم وأشياء أخرى آثيرة للغاية
  .الشاشة الكبيرة

 علىFacebook يمكنك إنشاء حساب . صالح الستخدام هذه الخدمة Facebook يجب أن يتوفر لديك حساب
http://www.facebook.com. 

  للمرة األولىFacebookتسجيل الدخول إلى 
  علىواضغط  ،)اإلنترنت وسائط (Internet media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1

ENTER) إدخال.(  

ثم اضغط فوق  ، Facebookلتحديد  / اضغط. تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER) إدخال.(  

لكتابة اسم المستخدم الخاص بك في  ، ثم استخدم أزرار التنقل )إدخال( ENTERاضغط فوق   .3
Facebook حدد . باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشةSubmit )ثم اضغط على )إرسال ،ENTER 

  ). إدخال(
 آتابة آلمة المرور الخاصة بك في ، ثم استخدم أزرار التنقل )إدخال( ENTERاضغط فوق   .4

Facebook حدد . باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشةSubmit )إرسال( ثم اضغط فوق ،OK) موافق .(  
  .Facebookتظهر الشاشة الرئيسية لـ . خولإلتمام عملية تسجيل الد) إدخال( ENTERاضغط   .5

 موجز األخبار
 . أو التعليق" االرتباط"آافة تعليمات أصدقائك آما يتيح لك إمكانية  Facebookيعرض موجز األخبار في 

  . إدخال موجز األخباريظهر عدد األشخاص الذين أحبوا أو علقوا على آل إدخال داخل الرموز المطابقة على يمين

ثم اضغط ، )موجز األخبار( News Feedلتحديد  / اضغط على ،Facebookفي القائمة الرئيسية لـ   .1
  ). إدخال (ENTER فوق

  . لعرض تعليقات ونشرات أصدقائك / اضغط على  .2
ثم اضغط فوق  ، إذا آنت تحب اإلدخال" أحبه"مرة واحدة لتحديد   بعد تحديد إدخال ما، اضغط على  .3

ENTER )واضغط على  ، مرتين للتعليق على إدخال موجز أخبار  اضغط على ).إدخالENTER 
  .، ثم أدخل تعليقك باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة)إدخال(

 
ق على جدارك إمكانية إضافة تعلي) موافق (OK والضغط على) ما رأيك؟(?What’s on your mind يتيح لك االنتقال إلى : مالحظة

  .في شاشة موجز األخبار

  الجدار
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. أو التعليق" أحبه"آافة إدخاالتك وتعليقات أصدقائك آما يتيح لك إمكانية وضع عالمة  Facebookيعرض جدار 
  .يظهر عدد األشخاص الذين أحبوا أو علقوا على آل إدخال داخل الرموز المطابقة على يمين إدخال الجدار

  ثم اضغط فوق، )الجدار( Wallلتحديد  / اضغط على ،Facebookية لـ في القائمة الرئيس  .1
ENTER) إدخال .(  

  . لعرض تعليقات ونشرات أصدقائك / اضغط على  .2

ثم اضغط فوق  ، إذا آنت تحب اإلدخال" أحبه"مرة واحدة لتحديد   بعد تحديد إدخال ما، اضغط على  .3
ENTER )واضغط على  ، يق على إدخال موجز أخبارمرتين للتعل  اضغط على ).إدخالENTER 

  .، ثم أدخل تعليقك باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة)إدخال(

 
  .إمكانية إضافة تعليق على جدارك) موافق (OKوالضغط على ) ما رأيك؟( ?What’s on your mind يتيح لك االنتقال إلى: مالحظة

 (Photos  )الصور
إما  Facebook مات الصور التي قمت بنشرها أنت وغيرك من المستخدمين علىيمكنك عرض الصور أو ألبو

  . بشكٍل فردي أو في عرض الشرائح

  ). إدخال (ENTERثم اضغط فوق ) الصور( Photosحدد  ،Facebook في القائمة الرئيسية لـ  .1
  ).موافق (ENTERانتقل إلى ألبوم الصور، ثم اضغط على   .2
إيقاف () PAUSE/PLAY (، أو اضغط على)موافق (ENTERثم اضغط فوق انتقل إلى صورة ما،   .3

  ).63في الصفحة " التحكم في تشغيل عرض الشرائح"راجع (لبدء عرض الشرائح لصورة ما ) تشغيل/مؤقت

 خيارات الصور
 " خيارات عرض الصور" )خيارات (OPTIONبعد تحديد صورة فردية، أو تشغيل عرض الشرائح، اضغط 

  .للحصول على تفاصيل حول استخدام تلك الخيارات 59 في صفحة

 .الفيديو
  . Facebookيمكنك عرض الفيديو الذي قمت بنشره أنت وأصدقاؤك على 

  ). إدخال (ENTERثم اضغط فوق ) الفيديو( Videosحدد  ،Facebookفي القائمة الرئيسية لـ   .1
  ).إدخال (ENTER أو  انتقل إلى فيديو ما، ثم اضغط على  .2

هي نفسها المتوفرة عند تشغيل فيديو ما على محرك أقراص  Facebookإّن مفاتيح التحكم وخيارات مشّغل الفيديو لـ 
USB خيارات تشغيل الفيديو" و 44 في صفحة" أزرار التحكم في تشغيل الفيديو"انظر . ُمتصل أو مشارآة الشبكة "

  . للحصول على تفاصيل44في الصفحة 

  األصدقاء
   .صول إلى صفحات أصدقائك لعرض الصور، الفيديو، والنشرات على الجداريمكنك الو

ثم اضغط فوق ، )األصدقاء( Friendsلتحديد  / اضغط على ،Facebookفي القائمة الرئيسية لـ   .1
ENTER) إدخال .(  

  ). إدخال (ENTER لتحديد صديق، ثم اضغط فوق / اضغط  .2
يمكنك عرض . للصفحة افتراضًيا) الصور( Photoيظهر قسم . ديدهاتظهر صفحة األصدقاء التي قمت بتح  .3

لعرض فيديو ) إدخال( ENTERثم الضغط على  ،)الجدار (Wall أو) الفيديو ( Videoالصور أو االنتقال إلى
  . أصدقائك والتعليقات على الجدار

  اإلشعارات
التي تتعلق بك، بحيث يمكن  Facebookاص على تتيح لك اإلشعارات إمكانية معرفة اإلجراءات التي يقوم بها األشخ

  . فحص صورة تم تعليمها لك بسرعة أو قراءة رسائل جديدة على الجدار الخاص بك
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 / اضغط على ).إشعارات( Notificationsلتحديد   اضغط على ،Facebookفي القائمة الرئيسية لـ 
  ).إدخال (ENTERلتحديد إشعار ثم اضغط فوق 

 الخروج
 Facebook إلنهاء) إدخال( ENTER، ثم اضغط على )إنهاء( Exitحدد  ،Facebookئمة الرئيسية لـ في القا

ستحتاج إلى إعادة إدخال اسم المستخدم وآلمة ). وسائط اإلنترنت( Internet mediaوالعودة إلى الشاشة الرئيسية لـ 
عن طريق التنقل إلى شريط قائمة   Facebookالمرور الخاصين بك في المرة القادمة التي تسجيل فيها دخولك على

Home) الرئيسية ( |Internet media )وسائط اإلنترنت ( والضغط علىENTER) إدخال.(  

Flickr 
Flickr يتم تنظيم محتوى . هو موقع ويب إلدارة ملفات الصور ومقاطع الفيديو ومشارآتها عبر اإلنترنتFlickr 

تساعد العالمات المستخدمين على البحث عن المحتويات . ئة تصف المحتوى آلمة دليلية أو تسمية ف-حسب العالمات 
  .  عالمة مقترنة به75قد يوجد بكل ملف محتوى عدد يصل إلى . التي بها أشياء مشترآة

والخيارات والقيود المتعلقة بها، الرجاء زيارة الموقع  ،Flickrلمعرفة المزيد حول خدمات 
http://www.flickr.com/tour/. 

  :Flickrللوصول إلى خدمة 

واضغط على  ،) اإلنترنت وسائط( Internet Media| ) الرئيسية( Home انتقل إلى شريط قائمة  .1
ENTER) إدخال.(  

 ثم اضغط فوق ، Flickrلتحديد  / اضغط. تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER) إدخال .( تظهر شاشةExplore) استكشاف.(  

 
 استكشاف المحتويات

  .Flickrمتوفر في المجال العام لخدمة ) الختيار المحتوى Flickr شروط خدمة(بإمكانك استكشاف تدفقات الصور 

  : بشكل عشوائي" المثير لالهتمام"الستكشاف محتوى الوسائط 

 Exploreفي شاشة ) ة لالهتمام أيام مثير7آخر  (Last 7 days interesting لتحديد / اضغط ▪
  ).إدخال (ENTERثم اضغط  ،)استكشاف(

بواسطة مستخدمي " مثيرة لالهتمام"يتم عرض تدفق الصور الذي يظهر المحتويات العشوائية المقدرة باعتبارها 
  . لمعرفة التعليمات حول آيفية التنقل عبر تدفق الصور86 انتقل إلى صفحة.  Flickrخدمة

  : شاف حسب تاريخ التحميلللقيام باالستك

 Exploreفي شاشة ) أحدث عمليات التحميل( Most recent uploads لتحديد / اضغط
  ). إدخال (ENTER ثم اضغط ،)استكشاف(
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 لمعرفة التعليمات حول آيفية التنقل 86 انتقل إلى صفحة. يتم عرض تدفق الصور الذي يظهر أحدث محتوى تم تحميله
  .عبر تدفق الصور

لالس  : تكشاف حسب العالمات الشائعة

 ENTER، ثم اضغط )استكشاف( Exploreفي شاشة ) عالمات فعالة (Hot tags لتحديد / اضغط  .1
  ).إدخال(

  ). إدخال (ENTER لتحديد العالمة من القائمة، ثم اضغط / اضغط  .2
 لمعرفة 86 انتقل إلى صفحة. يتم عرض تدفق الصور الذي يظهر المحتويات المقترنة به مع العالمة المحددة

  .التعليمات حول آيفية التنقل عبر تدفق الصور

  :الستكشاف المحتوى حسب آلمة دليلية معينة

تعتمد عمليات البحث بالكلمة الداللية على . الكلمات الداللية هي آلمات أو عبارات مرتبطة مع نوع محتوى تبحث عنه
   .المعلومات المحددة في صفحة ملف تعريف العضو

  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ،)استكشاف (Explore شاشة في) البحث (Searchلتحديد  / اضغط  .1
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)داللية آلمات (Keywords لتحديد / اضغط  .2

 
 Submit حدد. ى الشاشةلكتابة آلمة البحث باستخدام لوحة المفاتيح عل  استخدم أزرار التنقل  .3

  ).إدخال (ENTER ، ثم اضغط على)إرسال(
 لمعرفة 86 انتقل إلى صفحة. يتم عرض تدفق الصور الذي يظهر المحتويات المقترنة مع الكلمة الداللية المحددة

  .التعليمات حول آيفية التنقل عبر تدفق الصور

  :الستكشاف المحتويات حسب العالمات

  . البحث للعثور على المحتوى حسب المعلومات المحددة في قائمة عالمات العضوقم بتنفيذ هذا النوع من

  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط )استكشاف( Exploreفي شاشة ) البحث( Search لتحديد / اضغط  .1
  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق ) عالمات( Tags لتحديد / اضغط  .2
 Submitحدد . البحث باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشةلكتابة آلمة  استخدم أزرار التنقل   .3

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال(
 لمعرفة 86 انتقل إلى صفحة. يتم عرض تدفق الصور الذي يظهر المحتويات المقترنة مع الكلمة المحددة

  .التعليمات حول آيفية التنقل عبر تدفق الصور

  Flickrالبحث عن عضو خدمة
  : Flickr عضو بخدمة للبحث عن

  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ،)استكشاف (Explore شاشة في) البحث (Search لتحديد / اضغط  .1
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  ). إدخال (ENTERثم اضغط فوق  ،)Flickr أعضاء (Flickr Members لتحديد / اضغط  .2
ني، أو اهتماماته لكتابة اسم مستخدم العضو، أو عنوان بريده اإللكترو استخدم أزرار التنقل   .3

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال(  Submitحدد. باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
 .التي تتطابق مع معايير البحث لديك Flickr يتم عرض شاشة مستعرض يسرد ارتباطات عضو خدمة

  .عضولعرض صفحة ملف تعريف ال) إدخال (ENTERلتحديد االرتباط، ثم اضغط  / اضغط  .4
لتحديد   استخدم أزرار التنقل. إذا آان لدى العضو المحدد تدفقات صور عامة، فبإمكانك استكشافها

انتقل إلى القسم التالي لمعرفة التعليمات حول آيفية . الستكشافها) إدخال( ENTERاختيار المحتوى، ثم اضغط 
  .التنقل عبر تدفق الصور

  Flickrتدفق صور
  .بوضع الصور المصغرة) الصور( Photosهو نفسه الموجود في دليل  Flickrتخطيط تدفق الصور من  

  .لتحديد المحتوى يمكنك استخدام أزرار التنقل  ▪
  . )إدخال( ENTERلعرض المحتوى بوضع عرض ملء الشاشة، حدد الملف، ثم اضغط  ▪
يتم ). إدخال( ENTER أو ،لي، اضغط لعرض عرض الشرائح باستخدام محتوى تدفق الصور الحا ▪

  .انتقل إلى القسم التالي لمعرفة المعلومات). Flickrمشغل ( Flickr Playerعرض المحتويات في شاشة 
  .للعودة إلى تدفق الصور من وضع العرض بملء الشاشة، اضغط  ▪
  .، اضغط )المشغل (Playerللعودة إلى تدفق الصور من وضع  ▪
  وحدد ) إعدادات الصور (Photo Settings عرض ملء الشاشة، انتقل إلى لعرض آافة الصور بوضع ▪

Fit to screen )135 الصفحة في" تحجيم الصورة" راجع() مالئمة حجم الشاشة.(  

  Flickrمشغل
  . هو نفسه الموجود في عرض شرائح الصورFlickrتخطيط مشغل 

  .لعرض المحتوي التالي في تدفق الصور  اضغط ▪
  .لمحتوي السابق في تدفق الصورلعرض ا  اضغط ▪
  .للعودة إلى تدفق الصور، اضغط  ▪
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  خيارات المشغل
 . Flickr Playerآما يحدث مع عرض شرائح الصور العادي، يمكنك تخصيص طريقة عرض المحتوى في 

  ).المشغل (Playerلظهور شريط أدوات ) خيارات (OPTIONبذلك، اضغط  للقيام

  
 واتبع التعليمات في القسم) اإلعدادات (Settingsلعرض الصور مكبرة في وضع حجم الشاشة أو الشاشة بالكامل، ادخل على قائمة :مالحظة

  .135 الصفحة في" تحجيم الصورة"

 للتصغير، ثم اضغط  للتكبير، أو ، وحدد /لتغيير مقياس العرض بشاشة العرض، اضغط  ▪
ENTER) رر حتى يتم الوصول إلى مقياس العرض المفضلبشكل متك) إدخال. 

  . للعودة إلى مقياس العرض االفتراضيأو ) خيارات (OPTIONاضغط 

بشكل متكرر ) إدخال (ENTER ، ثم اضغط   أو، وحدد / عرض الصورة، اضغط الستدارة ▪
  . لحين الوصول إلى زاوية العرض المفضلة
اضغط .  درجة90ساعة أو عكس حرآة عقارب الساعة بمقدار تتم استدارة العرض باتجاه حرآة عقارب ال

OPTION) للعودة إلى زاوية العرض االفتراضيةأو ) خيارات .  

 .، وحدد /لعرض صفحة ملف التعريف لمؤلف المحتوى، اضغط  ▪
 .استخدم أزرار التنقل. إذا آان لدى المستخدم تدفقات صور عامة أخرى، فبإمكانك استكشافها أيضًا

   .الستكشافها) إدخال (ENTERديد اختيار المحتوى، ثم اضغط لتح
 يعرض شريط المعلومات هذا تقدم وحدد  /لعرض شريط المعلومات أسفل الشاشة، اضغط على  ▪

 .الستئناف عرض الشرائح) خيارات (OPTIONاضغط . عرض الشرائح مرئًيا وعددًيا
 لمزيد من 59 "التدوير المحوري للصورة"ع راج (وحدد  /للتدوير المحوري للصورة، اضغط على  ▪

 ).التفاصيل
أو التشغيل العشوائي /لتكرار، و"راجع  (وحدد  / لتغير وضع تشغيل عرض الشرائح، اضغط ▪

 ). للحصول على مزيد من التفاصيل64في الصفحة  "لعرض الشرائح
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Flingo 
. ات، وشبكات التفلزيون، ومواقع ويب الفيديو بث تلفزيوني مجاني على اإلنترنت من أشهر األستديوهFlingoيوفر 

مقاطع الفيدو المفضلة لديك في " وضع"يمكنك ببساطة . آما يسمح لك أيًضا بتحويل الويب على جهاز التحكم عن بعد
Queue) في تطبيق ) قائمة االنتظارFlingoللحصول على مزيد من المعلومات، انتقل .  على مشّغل الوسائط لديك

  .www.flingo.tvإلى 

  : Flingoللوصول إلى 

، واضغط على ) وسائط اإلنترنت (Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

 ENTER، ثم اضغط فوق لتحديد  /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
  ).إدخال(

القنوات  (Popular، و)القتوات (Channels(تيار فئة الخ /، ثم اضغط على اضغط على .  .3
. Flingoمن واجهة )) بحث (Search، و )قائمة االنتظار (Queue، و)المفضلة (Favoritesو، )المحبوبة

  ). إدخال (ENTERاضغط على 
) إدخال (ENTER أو اضغط على .  لتحديد قناة، ثم فيديو داخل القناةاستخدم أزرار التنقل   .4

  .لتشغيل الفيديو
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Hulu Plus)  لـWD TV Live Plusفقط ( 
شاهد أي .  أفضل العروض التلفزيونية الحالية واألفالم الحائزة على جوائز في أي وقت بدقة عاليةHulu Plusتقدم 

وعروض أخرى عديدة،  Modern Family ،Glee ،Rock 30حلقة في الموسم الحالي من أفضل العروض مثل 
. Miramax وCriterion Collectionاستمتع بالمسلسالت الكالسيكية أو استكشف األفالم الشهيرة من شرآتي و

 .* للتفاصيلwww.hulu.com/plusتفضل بزيارة 

 
  .الواليات المتحدة فقط. Hulu Plusيتطلب وجود عضوية * 

  .Hulu Plusيجب تلبية الشروط التالية قبل أن يمكنك استخدام خدمة 
 .إلنشاء حساب خاص بك www.hulu.com/plusانتقل إلى . Hulu Plusأن يكون لديك اشتراك في يجب  ▪
يجب .  إال للمستخدمين المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكيةHulu Plusفي الوقت الحالي، ال تتوفر خدمة  ▪

  .أن يكون لديك اتصال باإلنترنت في الواليات المتحدة
 : Hulu Plusللوصول إلى خدمة 

 OK، واضغط على )قائمة الخدمات (Services menu| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
  ).موافق(

 ،  Hulu Plus  لتحديد  / اضغط على . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
  ).موافق (OKثم اضغط فوق 

. 4انتقل إلى الخطوة ). موافق (OK، ثم اضغط على )عمن (Yes، اختر Hulu Plusإذا آنت مشترًآا في خدمة   .3
دّون الرمز المرجعي، ). موافق (OK، ثم اضغط على )ال (No، اختر Hulu Plusإذا لم تكن مشترًآا في خدمة 

  .إلنشاء حساب خاص بك www.hulu.com/plusالذي ستتدخله عندما تنتقل إلى 

  
  و) مشاهدة عينات من مقاطع الفيديو( View sample videosإمكانك اختيار ، فال يزال ب)ال (No إذا قمت بتحديد: مالحظة

Learn more about Hulu Plus ) معرفة المزيد عنHulu Plus.(  

  www.hulu.com/activateانتقل إلى (دّون رمز التنشيط واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة   .4
 تسجيل الدخول  (Log in to Hulu Plusأو حدد ). شيطوأدخل اسم المستخدم وآلمة المرور ورمز التن

سيتعين عليك ( باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة Hulu Plusلتسجيل الدخول إلى حساب ) Hulu Plusإلى 
  ). Hulu Plusالقيام بهذا في آل مرة تقوم فيها بتسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك على 

  / ، ثم اضغط على اضغط على . Hulu Plusالخاصة بخدمة ) الرئيسية (Homeتظهر الشاشة   .5
بحث، واستعراض األفالم، واستعراض التلفزيون، والعناصر التي تمت إضافتها حديًثا، واألآثر (الختيار فئة أخرى 

  ). موافق (OKاضغط على . Hulu Plusمن واجهة ) التشكيل الجانبي والتعليمات/شيوًعا، وقائمة االنتظار

  .Hulu Plus للخروج من ) الرئيسية (Homeاضغط على زر   .6
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Live365 
 Live365 إلنشاء محطة الراديو الخاصة بك عبر اإلنترنت أو االستماع إلى أية محطات إذاعية Live365استخدم 

، AMمحطات الراديو تستخدم بعض . يتم تجميع االختيارات الموسيقية وفقًا لتقديرات المستخدم. أخرى عبر اإلنترنت
  . لدفق الراديو عبر اإلنترنتLive365 الصغيرة FMو

  : Live365للوصول إلى 

، واضغط على ) وسائط اإلنترنت (Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

، ثم اضغط فوق  Live365لتحديد  /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER) إدخال.(  

  )اختياري (Live365تسجيل الدخول إلى 
 المجانية باعتبارك مستخدم غير مسجل لكن للتمتع بالمزيد من Live365بإمكانك البدء في االستماع إلى محطات 

سارات، المزايا مثل الوصول إلى المحطات الموصى بها، وتخزين المحطات إلى المفضالت، وتأمين معلومات الم
  .Live365وتعيين تفضيالت المحطات والعديد من المزايا األخرى، فأنت في حاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب 

  : Live365تسجيل الدخول إلى 

، واضغط على ) وسائط اإلنترنت (Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

، ثم اضغط فوق  Live365لتحديد  /اضغط . نترنت في ترتيب أبجديتظهر قائمة خدمات اإل  .2
ENTER) إدخال.(  

تسجيل / تسجيل الدخول( Sign In/Sign Outلتحديد  /، اضغط Live365من الشاشة الرئيسية   .3
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )الخروج
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هل ليس  (?Don’t have an accountأو ) تسجيل الدخول( Sign Inلتحديد  /اضغط على   .4
إذا آان ال يتوفر لديك حساًبا، فاتبع التعليمات على الشاشة إلنشاء  ).إدخال (ENTER، ثم حدد )لديك حساًبا؟

  . على اإلنترنتLive365حساب 

 
 الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح على Live365لكتابة اسم المستخدم  استخدم أزرار التنقل   .5

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال (Submitحدد . الشاشة
 الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح Live365لكتابة آلمة مرور حساب  استخدم أزرار التنقل   .6

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال (Submitحدد . على الشاشة
  .لتحديد خيار الحفظ /اضغط   .7

  : تتضمن الخيارات
▪ No )ستحتاج إلى تكرار عملية تسجيل الدخول األولية في آل مرة تستخدم .  لم يتم حفظ تفاصيل حسابك–) ال

  .Live365خاللها مشغل الوسائط من أجل الوصول إلى خدمة 
▪ Save username only) بك إال أنه ستتم  سيتم حفظ اسم المستخدم الخاص –) حفظ اسم المستخدم فقط

  .Live365مطالبتك بكتابة آلمة مرورك في آل مرة تستخدم عندها مشغل الوسائط للوصول إلى خدمة 
▪ Yes) سيتم تسجيل دخولك تلقائيًا إلى حسابك في آل مرة تقوم الها .  يتم حفظ اسم المستخدم وآلمة المرور–) نعم

  .) ئط اإلنترنتوسا (Internet Media من شريط قائمة  Live365بتحديد 

 Home شاشة تظهر بنجاح، الدخول بتسجيل قيامك بعد. الدخول تسجيل عملية إلتمام) إدخال (ENTER اضغط  .8
  .LLive365 لخدمة) الرئيسية(

من هذه الشاشة، يمكنك استعراض المحطات الجديدة، والوصول إلى المحطات السابقة التي استمعت إليها وتحديد 
  . الخاص بك365Liveيف لحساب تفضيالت ملفات التعر

، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني 365Liveلمزيد من المعلومات حول هذه المزايا والخيارات وقيود استخدام 
http://www.live365.com/index. 
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 LLive365االستماع إلى محطة 
  . الجدد االستعراض عن محطات الراديو365Liveبإمكان مستخدمي  ▪
لى المحطة األخيرة التي آنت تستمتع إليها إذا آنت قد قمت بالوصول بالفعل إلى خدمة بإمكانك الوصول إ ▪

365Liveمن مشغل الوسائط  .  
 واالستماع ) قائمتي مسبقة الضبط (My Preset List المسجلين الوصول إلى 365Liveيمكن لمستخدمي  ▪

  . إلي المحطات المفضلة
  . ات الراديو الفائقةاالستماع إلى محط Live365 VIPيمكن ألعضاء  ▪

  :لالستعراض إلى محطة الراديو
 ، ثم اضغط فوق )محطات (Stations لتحديد  / ، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1

ENTER) إدخال.(  

 
  ).إدخال (ENTERلتحديد فئة المحطة، ثم اضغط فوق  /اضغط   .2

 
  : تتضمن الخيارات

  .  راديو اإلنترنت المجاني–المحطات المجانية  ▪
 هي من محطات راديو اإلنترنت الفائقة التي ال تعاني االنقطاع للمستخدمين المسجلين – VIPمحطات  ▪

 الخاص بك وأن 365Liveيجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب . 365Liveوالمشترآين لتلقي خدمة 
لمزيد من 93 انتقل إلى صفحة .  الصالحين قبل إمكانية الوصول إلى هذه الفئةVIPتكون أحد أعضاء 

  .المعلومات
يجب عليك .  اآلخرين لديك365Live راديو اإلنترنت المجاني موصى به من قبل مستخدمي –التوصيات  ▪

  .تسجيل الدخول للوصول إلى هذه المحطات
  .لمزيد من المعلومات 94صفحة انتقل إلى . 365Live إجراء البحث عن محطة –البحث  ▪

  . لتحديد المحطة التي ترغب في االستماع إليها /اضغط   .3
إذا آان لديك حساب ) محطاتي مسبقة الضبط (My Presetsإذا آنت تريد إضافة محطة إلى  اضغط على   .4

Live365 . اضغط علىENTER) إدخال.(  
  .طة الراديو المختارةلبدء االستماع إلى مح) إدخال (ENTERأو  اضغط   .5
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  :للوصول إلى آخر محطة تم االستماع إليها

  ).  المحطة األخيرة (Last Stationلتحديد  /، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1

 
  .لبدء االستماع إلى محطة الراديو المختارة) إدخال (ENTERأو  اضغط   .2

  :ة المفضلةلالستماع إلى المحط

، ثم اضغط )محطاتي مسبقة الضبط (My Presetsلتحديد  /، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1
  ).إدخال (ENTERفوق 

 
  . لتحديد المحطة من القائمة مسبقة الضبط /اضغط   .2
  . المختارةلبدء االستماع إلى محطة الراديو) إدخال (ENTERأو  اضغط   .3

  :VIPلالستماع إلى محطة 

 ENTER، ثم اضغط فوق )محطات (Stationsلتحديد  / ، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1
  ).إدخال(

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )VIPمحطات  (VIP Stationsلتحديد  /اضغط   .2
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  ).إدخال (ENTERسيقى، ثم اضغط فوق لتحديد نوع المو /اضغط   .3

 
  ).إدخال (ENTERالفرعي للموسيقى، ثم اضغط -لتحديد النوع  /اضغط   .4
  .لتحديد المحطة التي ترغب في االستماع إليها /اضغط   .5
  لبدء االستماع إلى محطة الراديو المختارة) إدخال (ENTERأو  اضغط   .6

  365Live عن محطة البحث
  :قم بإجراء البحث عن المحطة حسب المعايير التالية

 اسم الفنان ▪
 عنوان المسار أو القرص المضغوط ▪
 معلومات المحطة ▪
 نوع الموسيقى ▪
  موقع المحطة ▪
  جودة الصوت ▪

 أو إذا آانت محطة 365Liveبإمكانك تضييق عملية البحث التي تقوم بها حسب المحطة المقدرة بواسطة محرري 
  . نية أو مستقلة أو رسميةمه

  :365Liveللبحث عن إحدى محطات 

  .365Liveلعرض شريط أدوات ) خيارات (OPTION، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )البحث (Searchلتحديد  /اضغط   .2

 
لكتابة آلمة البحث الدليلية، ثم اضغط   استخدم أزرار التنقل من لوحة المفاتيح على الشاشة،  .3

ENTER) إدخال.(  
  .  لتحديد المحطة من نتيجة البحث/اضغط   .4
  .لبدء االستماع إلى محطة الراديو المختارة) إدخال (ENTER أو اضغط   .5
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  عرض المحطة قيد التشغيل حاليًا
  .365Liveلعرض شريط أدوات ) خيارات (OPTION، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )التشغيل اآلن( Now Playingلتحديد  / اضغط  .2

  إضافة المحطة إلى القائمة مسبقة الضبط
إذا آنت ترغب في إحدى المحطات، فيمكنك إضافتها إلى القائمة مسبقة الضبط الخاصة بك للوصول إليها بشكل أسهل 

  .مستقبلفي ال

  :إلضافة إحدى المحطات إلى القائمة مسبقة الضبط لديك من قائمة المحطات، قم بالتالي

  .انتقل إلى قائمة المحطات التي تظهر شعار المحطة الخاص بالمحطة التي ترغب في إضافتها  .1
  .لتحديد المحطة التي ترغب بإضافتها /اضغط   .2
، ثم اضغط  )إضافة إلى محطاتي مسبقة الضبط (Add to My Presetلتمكين وظيفة   اضغط   .3

ENTER) إدخال.(  
 لتأآيد المحطة مسبقة الضبط الجديدة والعودة إلى شاشة ) إدخال (ENTERاضغط . تظهر شاشة تأآيد  .4

Now Playing) تشغيل اآلن.(  

  :، قم بالتالي)تشغيل اآلن (Now Playingإلضافة إحدى المحطات إلى القائمة مسبقة الضبط لديك من شاشة 

  .اضبط على المحطة التي ترغب بإضافتها  .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق لتحديد  /اضغط   .2
 لتأآيد المحطة مسبقة الضبط الجديدة والعودة إلى شاشة ) إدخال (ENTERاضغط . تظهر شاشة تأآيد  .3

Now Playing) تشغيل اآلن.(  

  إزالة المحطة من القائمة مسبقة الضبط
  . الحالية القائمة من تريدها تعد لم التي المحطات إزالة يمكنك

  :إلزالة المحطة من القائمة مسبقة الضبط

 90في الصفحة :" 365Liveتسجيل الدخول إلى "انتقل إلى . 365Liveقم بتسجيل الدخول إلى حسابك   .1
  .للحصول على التعليمات

، ثم اضغط )محطاتي مسبقة الضبط (My Presetsد  لتحدي/  ، اضغط365Liveمن الشاشة الرئيسية   .2
  ).إدخال (ENTERفوق 

  . لتحديد المحطة التي ترغب بإزالتها/اضغط   .3
 ENTER لتحديد خيار إزالة المحطة المعدة مسبًقا، ثم اضغط /، ثم اضغط OPTIONاضغط على   .4

  ).إدخال(
  ).تشغيل اآلن (Now Playingى شاشة للرجوع إل) إدخال (ENTERاضغط . تظهر مطالبة بالتأآيد  .5

  تقديم مالحظات األغنية
يمكنك المشارآة في عملية االختيار عن .  وفقًا لتقديرات المستخدم365Liveيتم تجميع االختيارات الموسيقية في 

  ". غير موافق "، أو " موافق"طريق التصويت على األغنية بـ 

  :لتقديم مالحظات حول األغنية

 لتقديم لتقديم مالحظات إيجابية، و  – لتحديد رمز المالحظات /يل األغنية، اضغط على أثناء تشغ  .1
  ).إدخال (ENTERاضغط على . مالحظات سلبية

  ).تشغيل اآلن (Now Playingللرجوع إلى شاشة ) إدخال (ENTERاضغط . تظهر شاشة تأآيد المالحظات  .2
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  الحصول على معلومات المسار
ومات المسار الخاصة باألغنية قيد التشغيل حاليًا إلى حساب بريدك اإللكتروني من أجل الرجوع إليها يمكنك إرسال معل
  . في وقت الحق

  :للحصول على معلومات المسار

  ).إدخال (ENTERثم اضغط ،  لتحديد /أثناء تشغيل األغنية، اضغط   .1
  ).تشغيل اآلن( Now Playingللعودة إلى شاشة ) إدخال (ENTERاضغط . تظهر شاشة تأآيد  .2

سيتم إرسال معلومات المسار إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي استخدمته لتسجيل الدخول إلى حسابك على 
365Live.  

  365Liveتفضيالت 
  :عند استعراض محطات الراديو أو البحث عنها، يصبح بإمكانك

  . تحديد محطات الراديو بعرض جودة صوت محددة فقط ▪
  ). وفقًا لتوصيات المستخدم(بين فرز محطات الراديو بترتيب أبجدي أو بحسب الشيوع االختيار  ▪

  :لتحديد جودة الصوت الخاصة بالمحطات التي يمكن الوصول إليها

، ثم اضغط فوق )تفضيالت (Preferencesلتحديد  /، اضغط 365Liveمن الشاشة الرئيسية   .1
ENTER) إدخال .(  

  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )جودة الصوت (Audio Quality لتحديد /اضغط .  .2
  ). إدخال (ENTER لتحديد خيار جودة الصوت، ثم اضغط فوق /اضغط   .3

 
  :لتعيين طريقة فرز محطات الراديو

ط فوق ، ثم اضغ)تفضيالت (Preferencesلتحديد  / ، اضغطLive365من الشاشة الرئيسية   .1
ENTER) إدخال.(  

  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )الفرز (Sorting لتحديد / اضغط  .2
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  ).إدخال (ENTERلتحديد خيار الفرز، ثم اضغط فوق  /اضغط   .3

 
  365Liveتسجيل الخروج من 

م أي شخص بإجراء تغييرات على إعدادات  بعد جلسة االستماع لضمان عدم قيا365Liveقم بتسجيل الخروج من 
  . والمحطات بدون إذن منك365Liveلحسابك على 

 :365Liveلتسجيل الخروج من 

تسجيل / تسجيل الدخول( Sign In/Sign Out لتحديد /، اضغط Live365من الشاشة الرئيسية   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )الخروج
، لتحديد   /لعرض شريط األدوات، اضغط ) خيارات (OPTION يمكنك آذلك الضغط على :نصائح

  ).إدخال (ENTERثم اضغط 
   ).إدخال( ENTERعند المطالبة بالتأآيد، ثم اضغط فوق ) موافق (OK لتحديد /اضغط   .2
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Netflix)  لـWD TV Live Plusفقط (  
  مشغل الوسائط عالي الدقة استمتع باإلصدارات والكالسيكيات والمسلسالت التليفزيونية على الفور على

WD TV Live Plus HD Media Playerال تنتظر ساعي البريد حتى يوصل لك األفالم وال تستقر .  الخاص بك
 غير المحدودة الخاصة Netflixقم بالوصول إلى عضوية . على تشغيلها على شاشة الكمبيوتر الصغيرة الخاصة بك

  .*نية واألفالم على شاشتك الكبيرةبك وشاهد على الفور المسلسالت التليفزيو

  
  .الواليات المتحدة وآندا فقط.  غير المحدودة مطلوبةNetflixعضوية *:مالحظة

  :Netflixللوصول إلى 

 
 . تأآد من تحديث البرامج الثابتة إلى أحدث إصدار قبل اتباع التعليمات الموجودة أسفل: هام

  .لمزيد من التفاصيل  147صفحة يف" للنظام الثابتة البرامج ترقية "انظرراجع 

، واضغط على )وسائط اإلنترنت (Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

، ثم اضغط فوق  Netflix لتحديد /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER) إدخال.(   

   الحاليينNetflixأعضاء 
) في معظم األحوال، عنوان بريدك اإللكتروني المسجل(بع التعليمات على الشاشة إلدخال اسم المستخدم الخاص بك ات

تفضل بزيارة الموقع . وآلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام جهاز التحكم عن بعد
www.netflix.com/signinhelp قبل أن تواجه أية مشكالت. 

 Netflixجديد إلى 
 .لالشتراك وابدأ في تنزيل إصدار تجريبي مجاني لمدة شهر www.netflix.com/wdtvثم تفضل بزيارة 

  Netflixتنقل 
 الخاص بك، تنقل باستخدام جهاز التحكم عن بعد لالختيار من بين مجموعة Netflixبمجرد الوصول إلى حساب 

 .متنوعة من فئات األفالم والبرامج التلفزيونية

 
إلى اإلعدادات  إعادة التعيين"انظر .  على مشغل الوسائط، قم بإعادة تعيين الجهاز على إعدادات المصنع االفتراضيةNetflixغاء تنشيط  إلل:مالحظة

.  الخاص بكNetflix الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Netflixإللغاء تنشيط مشغل الوسائط من حساب . 142في الصفحة " االفتراضية للمصنع
إدارة األجهزة  ("Manage Netflix ready devices and computers" تحت ).حسابك والتعليمات(" .Your Account & Help"قل إلى تن

  .)إلغاء تنشيط(" Deactivate" وحدد WD TV، حدد موضع جهاز Netflix)وأجهزة الكمبيوتر الجاهزة لالستعمال مع 
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Pandora 
Pandoraاتيكية الموصى بها وإحدى خدمات راديو اإلنترنت باستخدام ميزة  من مزايا الموسيقى األوتوم
Pandoraيمكنك إدخال عنوان األغنية أو اسم الفنان والخدمة التي تتفاعل بتشغيل االختيارات الموسيقية المماثلة ، .

ي الحسبان من أجل  فPandoraحول األغاني الفردية التي تتخذها ) عدم الموافقة/بالموافقة(بإمكانك تقديم المالحظات 
  .علميات االختيار المستقبلية

  Pandoraشروط استخدام 
  .Pandoraيجب تلبية الشروط التالية قبل أن يمكنك استخدام خدمة 

إلنشاء حساب خاص  http://www.pandora.com/wdانتقل إلى . Pandoraيجب أن يكون لديك حساب  ▪
 Pandoraستحتاج إلى هذا الكود لتسجيل الدخول إلى خدمة . بعد قيامك بالتسجيل، قم بتدوين آود التنشيط. بك

  .من مشغل الوسائط لديك
يجب .  إال للمستخدمين المتواجدين في الواليات المتحدة األمريكيةPandoraفي الوقت الحالي، ال تتوفر خدمة  ▪

  .أن يكون لديك اتصال باإلنترنت في الواليات المتحدة

  ):اإلنجليزية( Englishلتعيين لغة النظام على 

   )إعدادات| رئيسية  (Home  |Settingsانتقل إلى شريط قائمة  .1
 ، ثم اضغط فوق ) إعدادات النظام (System settings لتحديد /اضغط   .2

ENTER) إدخال.(  
  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)اللغة (Language لتحديد / اضغط  .3
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )زيةاإلنجلي (Englishلتحديد  /اضغط   .4
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   للمرة األولىPandoraتسجيل الدخول إلى خدمة 
، واضغط على ) وسائط اإلنترنت (Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1

ENTER) إدخال.(  

ضغط ، ثم ا Pandoraلتحديد  /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
   )إدخال (ENTERفوق 

  ).إضافة حساب (Add Accountإلحضار شاشة ) إدخال (ENTERاضغط فوق   .3
) Pandoraلديّ حساب  (I have a Pandora account بالفعل فاختر Pandoraإذا آان لديك حساب   .4

   .6انتقل إلى الخطوة .  الجديد الخاص بكPandoraإلنشاء حساب ) إدخال (ENTERثم اضغط على 

، ثم اضغط )Pandoraأنا جديد في  (I am new to Pandora فحدد Pandoraإذا لم يكن لديك حساب   .5
  ). إدخال (ENTERعلى 

إلنشاء  http://www.pandora.com/wdانتقل إلى (اآتب رمز التنشيط واتبع التعليمات على الشاشة   .6
  ). إدخال (ENTERثم اضغط على ) المتابعة (Continueء، اختر عند االنتها). حسابك الجديد

 الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح على Pandoraلكتابة اسم المستخدم   استخدم أزرار التنقل  .7
  ).إدخال (ENTERالشاشة، ثم اضغط 

يح على  باستخدام لوحة المفاتPandoraلكتابة آلمة مرور حسابك على  استخدم أزرار التنقل   .8
  ).إدخال (ENTERالشاشة، ثم اضغط 

  .لتحديد خيار الحفظ /اضغط   .9
  : تتضمن الخيارات

▪ No) ستحتاج إلى تكرار عملية تسجيل الدخول األولية في آل مرة تقوم .  عدم حفظ تفاصيل حسابك–) ال
  . باستخدام مشغل الوسائطPandoraخاللها بالوصول إلى خدمة 

▪ Save username only)  سيتم حفظ اسم المستخدم الخاص بك إال أنه ستتم –) اسم المستخدم فقطحفظ 
 باستخدام مشغل Pandoraمطالبتك بكتابة آلمة مرورك في آل مرة تقوم خاللها بالوصول إلى خدمة 

  .الوسائط
▪ Yes) م سيتم تسجيل دخولك تلقائياً إلى حسابك في آل مرة تقو.  يتم حفظ اسم المستخدم وآلمة المرور–) نعم

  . Pandoraخاللها بالوصول إلى 
  .إلتمام عملية تسجيل الدخول) إدخال (ENTER اضغط .10
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  ).المحطات (Stations، تظهر شاشة Pandoraبعد قيامك بتسجيل الدخول بنجاح إلى خدمة 

تي تم إنشائها مسبقًا وقائمة تشغيل من هذه الشاشة، يمكنك إنشاء محطات جديدة، وبدء االستماع إلى المحطات ال
Quickmixوتحديد تفضيالت ملف التعريف الخاص بحسابك ،.  

، اذهب إلى Pandoraلمزيد من المعلومات حول هذه المزايا والخيارات وقيود استخدام 
http://www.pandora.com. 

  Pandoraمحطات
ن أسماء الفنانين أو عناوين األغاني  هي تدفق مخصص من الموسيقى حسب واحد أو أآثر مPandoraمحطة 

  . المختارة من جانبك

  Pandoraتذآيرات محطات 
.  واحدةQuickMix محطة في أي وقت مرة واحدة، باإلضافة إلى ميزة 100يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى  ▪

  .رىبعد وصولك إلى هذا العدد األقصى من المحطات، يجب عليك حذف إحدى المحطات قبل إضافة محطة أخ
  .ألغنية معينة" عند الطلب" التشغيل الفوري، أو التشغيل Pandoraال تتيح لك خدمة  ▪
  .  تشغيل أآثر من أربع أغنيات بحسب الفنان خالل فترة مدتها ثالث ساعاتPandoraيتعذر على محطة  ▪
توقف ي.  برؤية إذا آنت تواصل االستماعPandoraبعد مرور ثماني ساعات من التشغيل، ستطالبك خدمة  ▪

  .التدفق لحين استجابتك
 الخاصة بك التي تتضمن مزيج من األغنيات أو Pandoraتتدفق المجموعة الموسيقية المختارة في محطة  ▪

  :الفنانين قد تم تجميعهم حسب
انتقل إلى المحطة التالية لمعرفة التعليمات الخاصة . في إنشاء هذه المحطة" الرئيسية"تستخدم المحطة األولية  ▪

  .  جديدةPandoraإنشاء محطة بكيفية 
  . لمزيد من المعلومات  103انتقل إلى صفحة . التي تقدمها) عدم موافقة/موافقة(مالحظات المسار  ▪
  .لمزيد من المعلومات103  انتقل إلى صفحة. عدد التخطيات المخصصة للمسار ▪

  . لديكPandora ال يمكنك الترجيع أو إعادة التشغيل الفوري لألغنيات التي تم تشغيلها في محطة ▪
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 :Pandoraإلنشاء محطة 

  لتحديد /، ثم )خيارات (OPTION، اضغط على )المحطات (Stationsفي شاشة   .1
Create a new station) إنشاء محطة جديدة .( اضغط علىENTER) إدخال.(  

 
 . ية باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشةلكتابة الفنان أو عنوان األغن استخدم أزرار التنقل   .2

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال (Submitحدد 
  ).إدخال (ENTER لتحديد القائمة من نتائج البحث، ثم اضغط /اضغط   .3

 حتى تقوم بتجميع وتدفق الموسيقى Pandoraلخدمة " الرئيسية"ستكون القائمة التي اختارتها بمثابة المحطة 
  .لة إلى محطتكالمماث

  :Pandoraلالستماع إلى محطة 

  . لتحديد اسم المحطة التي ترغب باالستماع إليها/، اضغط )المحطات (Stationsمن شاشة   .1
  . المختارةPandoraلبدء االستماع إلى محطة ) إدخال (ENTER أو اضغط   .2

  :للضبط على محطة أخرى

  ). اآلن تشغيل (Now Playing شاشة في) خيارات (OPTION اضغط  .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )المحطات (Stations لتحديد /اضغط   .2
  .الختيار اسم المحطة التي ترغب في التبديل إليها /اضغط   .3
  . لبدء االستماع إلى المحطة المختارةاضغط   .4

  :Pandoraإلعادة تسمية محطة 

  ).خيارات (OPTIONميتها، ثم اضغط اضبط على المحطة التي ترغب بإعادة تس  .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )إعادة تسمية المحطة (Rename Station لتحديد /اضغط   .2
حدد . لكتابة اسم المحطة الجديدة باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة استخدم أزرار التنقل   .3

Submit) إرسال( ثم اضغط على ،ENTER) إدخال.(  

  : Pandora حطةم لحذف

  ). خيارات (OPTIONقم بالضبط على المحطة التي ترغب بحذفها، ثم اضغط   .1
  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، )المحطة حذف (Delete Station لتحديد / اضغط  .2
  ).إدخال (ENTERعند المطالبة بالتأآيد، ثم اضغط فوق ) موافق (OKلتحديد  /اضغط   .3

 : يجري تشغيلها اآلنلعرض األغنية التي

  ). المحطات (Stationsفي شاشة ) خيارات (OPTIONمن األغنية التي يجري تشغيلها اآلن، اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )التشغيل اآلن (Now Playingلتحديد  /اضغط   .2
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QuickMix 
QuickMix ميزة ستشغل. واحد وقت في واحدة محطة من أآثر إلى االستماع إمكانية لك تتيح ميزة هو QuickMix 

 التي المنتظمة، Pandora محطات بعكس (مرة، آل في الخاصة الموسيقية الخصائص إلى استناًدا فقط واحدة أغنية
  .عديدة مرات الطابع يتغير لذا ،)واحد صف في مرتبطة أغنيات أربع تشغِّل

  تقديم مالحظات األغنية
 لديك عن طريق تقديم مالحظات Pandoraة الموسيقية المختارة التي تتدفق في محطة بإمكانك التأثير على المجموع

  .على األغنية" عدم موافق"أو " موافقة"يمكنك التصويت باختيار . عن مسار األغنية قيد التشغيل حاليًا

  موافقة
  : أنه اإليجابية المالحظات تعني). بالموافقة (عليها فصوت لديك، القبول تالقي حاليًا التشغيل قيد األغنية آانت إذا
) الموافقة (منحتها التي األغنية باستخدام المحطة لهذه األغنيات من للغاية الوشيكة التالية المجموعة إنشاء سيتم ▪

  .الموسيقية البداية نقطة باعتبارها
) الموافقة( بـ ويتللتص سيكون. مماثلة موسيقية سمات لديها المستقبل في الموسيقية المجموعات تكون أن ويحتمل ▪

  .عليها تراآميًا تأثيرًا المماثلة لألغنيات بالنسبة المحطة هذه على متعدد بشكل
 التشغيل قائمة على الموجودة األخرى األغنيات من أآثر ما حد إلى المرات من أآبر عدد األغنية هذه تشغيل سيتم ▪

  .المحطة هذه في) بالموافقة (تصويتًا قتتل التي األخرى األغنيات بقدر تقريبًا تشغليها وسيتم المحتملة

  عدم الموافقة
 المالحظات تعني. الموافقة بعدم عليها فصوت معينة، محطة في األغنيات إحدى إلى االستماع بعدم ترغب آنت إذا

  :أن السلبية
 لكل خاص الحد هذا (معينة محطة في متبقية" ساعة آل تخطيات ستة "توفر حالة وفي األغنية، تشغيل إيقاف سيتم ▪

  ).ساعة آل أساس على تدويرها أو محطة،
  .الخاصة المحطة هذه تشغيل قائمة من دائم بشكل األغنية إزالة ستتم ▪
  . مختلف موسيقى تأآيد مع األغنيات من جديدة مجموعة تشغيل وسيبدأ ▪
 من أي نتضمي يتم فلن المحطات، إحدى في محدد فنان على مرتين األقل على" الموافقة عدم "بمنح قمت إذا ▪

  . المحطة بهذه التشغيل قائمة في الفنان هذا أغنيات

 لتقديم  : األغنية حول مالحظات

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط ، أو لتحديد  /أثناء تشغيل األغنية، اضغط  ▪
  .تظهر مطالبة لتأآيد تصويتك

  وضع األغنية في نمط السكون
 فيمكنك المحطة، تشغيل قائمة من دائم بشكل إزالتها في ترغب ال لكنك األغنية إلى االستماع إيقاف في ترغب عندما
  .يومًا 30 لمدة محطاتك من أي على األغنية تشغيل منع إلى ذلك سيؤدي). السكون (sleep نمط في وضعها

  :السكون نمط في األغنية لوضع

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط لتحديد  /أثناء تشغيل األغنية، اضغط  ▪
  ".السكون"آيد إجراء تظهر مطالبة لتأ
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  وضع عالمة مرجعية على األغنية أو الفنان
 الحق وقت في بإمكانك. المستقبل في اإلرشاد من آنوع الفنان أو األغنية على مرجعية عالمة لوضع االختيار لديك

 جهاز نم Pandora خدمة إلى الدخول تسجيلك عند المسار بشراء ترغب آنت إذا المرجعية العالمة هذه إلى الرجوع
 مستخدمي مع الموسيقية تفضيالتك مشارآة في ترغب آنت إذا أو لديك، الجوال الكمبيوتر جهاز أو الكمبيوتر

Pandora اآلخرين .  

 على مرجعية عالمة لوضع  :الفنان أو األغنية

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط لتحديد  /أثناء تشغيل األغنية، اضغط   .1
ترغب بوضع العالمة المرجعية على عنوان األغنية أو فنان األغنية، ثم اضغط  لتحديد إذا آنت /اضغط   .2

ENTER )إدخال.(  
 Pandora خدمة إلى الدخول بتسجيل قم. مستمعك تعريف ملف صفحة إلى الجديدة المرجعية العالمة إضافة تتم
  . ذهه التعريف ملف صفحة لعرض بك الخاص الجوال الكمبيوتر جهاز أو الكمبيوتر جهاز من

 محطاتي تشغيل قائمة في األغنية توجد لماذا
 بإمكانك  . بمحطاتك التشغيل قائمة في األغنية هذه بشمول Pandora خدمة قيام سبب رؤية

  :األغنية تحليل لعرض

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط لتحديد  /أثناء تشغيل األغنية، اضغط  ▪
  .األغنية تحليل يعرض

  بك الخاصة Pandora محطات فرز
  :أبجدًيا Pandora خدمة على محطاتك لفرز

 (Stations شاشة من  .1  ).خيارات (OPTION اضغط ،)محطات

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  فرز أبجديلتحديد  /اضغط   .2

  Pandora من الخروج تسجيل
 إعدادات على تغييرات بإجراء شخص أي قيام عدم لضمان االستماع جلسة بعد Pandora من الخروج بتسجيل قم

  .منك إذن بدون والمحطات Pandora لحسابك

  ):تشغيل اآلن (Now Playing، أو )محطات (Stations من شاشة Pandoraلتسجيل الخروج من خدمة 

 (Stationsمن شاشة   .1  .)خيارات (OPTION، اضغط )تشغيل اآلن (Now Playing، أو )محطات

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )خدمحذف المست (Delete userلتحديد  /اضغط   .2
  ).إدخال (ENTERعند المطالبة بالتأآيد، ثم اضغط فوق ) موافق (OKلتحديد  /اضغط   .3
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TuneIn  
 محطة راديو مجانية يمكن 30.000دليل راديو اإلنترنت األآبر سعة في العالم المزود بإمكانية الوصول إلى أآثر من 

  .النوع أو التنسيقالبحث فيها بحسب الموقع أو 

  : TuneInللوصول إلى خدمة 

 على واضغط ،) اإلنترنت وسائط (Internet media| ) الرئيسية (Home قائمة شريط إلى انتقل  .1
ENTER) إدخال.(  

، ثم اضغط فوق  TuneInلتحديد  /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2

ENTER) إدخال.(  
  :تتتضمن الخيارا

▪ dioocal RaL) الراديو المحلي( 
▪ ) Musicالموسيقى(  
▪ Talk) محادثة(  
▪ Sports) الرياضة(  
▪ By Location) حسب الموقع( 

 حسب (By Language ▪  )اللغة
▪ ) Podcasts ملفات(Podcast  
▪ Search) البحث(  
▪ Preset) إعداد مسبق(  

 (Sign in ▪  )تسجيل الدخول

 تسجيل  )اختياري (TuneIn إلى الدخول
 للحصول االشتراك عليك يجب لكن مسجل غير مستخدم باعتبارك TuneIn محطات إلى االستماع في ءالبد يمكنك
 إلى محطات إضافة طريق عن بك الخاصة الراديو تجربة لتخصيص http://radiotime.com في حساب على

  .الخدمة إلى أسرع لوصول الضبط مسبقة محطاتك
 تسجيل  : TuneIn إلى الدخول

، واضغط على ) وسائط اإلنترنت( Internet media| ) الرئيسية (Homeيط قائمة انتقل إلى شر  .1
ENTER) إدخال.(  

 ، ثم اضغط فوق TuneInلتحديد  /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER) إدخال.(  

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )تسجيل الدخول (Sign inلتحديد  / اضغط  .3
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )تنشيط جهاز (Activate Deviceحدد   .4

INTERNET MEDIA )105 – )اإلنترنت وسائط



 
WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت

المستخدم دليل

 لربط http://radiotime.com/mydevice إلى اذهب (الشاشة على التعليمات واتبع التنشيط رمز اآتب  .5
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم) المتابعة (Continue اختر االنتهاء، عند). بحسابك الوسائط مشغل

  ).إدخال (ENTER اضغط ثم ،)الدخول تسجيل( Sign in حدد  .6
 الخاص بك باستخدام لوحة المفاتيح على TuneInلكتابة اسم المستخدم  استخدم أزرار التنقل   .7

  ).إدخال (ENTERالشاشة، ثم اضغط 
لوحة المفاتيح على  باستخدام TuneInلكتابة آلمة مرور حسابك على  استخدم أزرار التنقل   .8

  ).إدخال (ENTERالشاشة، ثم اضغط 
  . إلتمام عملية تسجيل الدخول) إدخال (ENTERاضغط   .9

  Podcast، أو برنامج، أو ملف TuneInاالستماع إلى محطة 
  .podcast ملف أو برنامج، أو راديو، محطة استعراض الجدد TuneIn مستخدمي بإمكان ▪
  واالستماع) الضبط مسبقة محطاتي (presets إلى الوصول المسجلين TuneIn لمستخدمي مكني ▪

  . المفضلة المحطات إلي

  :podcast ملف أو برنامج، أو راديو، محطة إلى لالستعراض

  ).إدخال (ENTERإلجراء اختيار، ثم اضغط فوق  /، اضغط TuneInمن الشاشة الرئيسية   .1

 
  : الخيارات تتضمن

▪ Radio Local) استمع إلى محطاتك المحلية التي تعرض بترتيب عددي–) الراديو المحلي  .  
▪ Music) قم بصنيف محطات راديو الموسيقى المحلية بحسب النوع–) الموسيقى .  
▪ Talk) قم بصنيف محطات راديو المحادثة المحلية بحسب النوع–) محادثة .  
▪ Sports) قم بتصنيف اإلذاعات والبرامج الرياضية المحلية والوطنية بحسب النوع–) ةالرياض .  
▪ By Location )من لوائح المناطق   اعثر على محطات الراديو في جميع أنحاء العالم–) حسب الموقع

 .والبالد
▪ By Language) من الئحة اللغات  اعثر على محطات الراديو في جميع أنحاء العالم–) حسب اللغة.  
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▪ Podcasts)  ملفاتPodcast (– اعثر على ملفات Podcast لبرامج الراديو مصنفة بحسب نوع 
  .الموسيقى والنوع

▪ Search) البحث عن محطة –) البحث TuneIn . لمزيد من المعلومات 44انتقل إلى صفحة.  
  . إليه االستماع في ترغب التي podcast ملف أو البرنامج، أو المحطة، لتحديد / اضغط  .2
 إذا آنت تريد إضافة المحطة إلى  لتحديد /، ثم اضغط على )خيارات (OPTIONاضغط على   .3

  ).إدخال (ENTERاضغط على ).  مطلوبTuneInحساب (المحطات مسبقة الضبط 
  .لبدء االستماع إلى محطة الراديو المختارة) إدخال (ENTER أو اضغط   .4

 TuneIn محطة عن البحث
  :podcast، أو برنامج، أو ملف TuneInللبحث عن محطة 

  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )بحث (Searchلتحديد  /، اضغط TuneInمن الشاشة الرئيسية   .1

 
لكتابة آلمة البحث الدليلية، ثم اضغط  من لوحة المفاتيح على الشاشة، استخدم أزرار التنقل  .2

ENTER) إدخال .( 

 
  . على جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى قائمة النتائج بعد إدخال عدة أحرف في حقل البحث يمكنك أيًضا الضغط على :مالحظة

  . لتحديد المحطة من نتيجة البحث /اضغط   .3
  .لبدء االستماع إلى محطة الراديو المختارة) إدخال (ENTER أو اضغط   .4

 الضبط مسبقة القائمة إلى المحطة إضافة
 بشكل إليها للوصول بك الخاصة الضبط مسبقة القائمة إلى إضافتها فيمكنك المحطات، إحدى في ترغب آنت إذا

 .المستقبل في أسهل

 إلضافة  :الضبط مسبقة محطاتك إلى podcast ملف برنامج، أو محطة،

  .إضافتها تريد التي المحطة تعرض التي المحطات قائمة إلى اذهب  .1
  .لتحديد المحطة التي ترغب بإضافتها أو البدء في تشغيل محطة /اضغط   .2
 إذا آنت تريد إضافة المحطة إلى  لتحديد /، ثم اضغط على )خيارات (OPTIONاضغط على   .3

Preset) حساب ) (المحطات مسبقة الضبطTuneInمطلوب ( ثم اضغط على ،ENTER) إدخال.(  
  .تأآيدلل أخرى مرًة) موافق (ENTER على اضغط  .4
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 الضبط مسبقة القائمة في محطة إلى االسمتاع
  :الضبط مسبق podcast ملف أو برنامج أو محطة إلى لالستماع

، ثم اضغط فوق )محطات مسبقة الضبط (Presetلتحديد  /، اضغط TuneInمن الشاشة الرئيسية   .1
ENTER) إدخال.(  

 
  . الضبط مسبقة القائمة من حطةالم لتحديد / اضغط  .2
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) إدخال (ENTER أو  اضغط  .3

  الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة
  . الحالية القائمة من تريدها تعد لم التي المحطات إزالة يمكنك

  :الضبط مسبقة القائمة من المحطة إلزالة

، ثم اضغط فوق )محطات مسبقة الضبط (Presetلتحديد  /، اضغط TuneInمن الشاشة الرئيسية   .1
ENTER) إدخال.(  

  .بإزالتها ترغب التي المحطة لتحديد / اضغط  .2
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على لتحديد  /، ثم اضغط على )خيارات (OPTIONاضغط   .3
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)موافق (OK حدد. بالتأآيد مطالبة تظهر  .4

 المحطة معلومات على الحصول
 يمكنك  . حالًيا تشغيلها يتم التي واألغنية بالمحطة الخاصة المعلومات عرض

اضغط على . لتحديد  /، ثم )خيارات (OPTIONأثناء تشغيل المحطة أو تحديدها، اضغط على   .1
ENTER) إدخال.(  

 التالية، واألغنية حالًيا، التشغيل قيد واألغنية واللغة، ،النوع مثل معلومات وتعرض المعلومات، شاشة تظهر  .2
  ).السابق (previous شاشة إلى للعودة) إدخال (ENTER اضغط. والوقت

 تقرير تقديم للمشكالت
 خيار باستخدام العرض/بالمحطة االتصال أو الصوت أو حالًيا التشغيل قيد بالمحطة تتعلق ما لمشكلة تقرير تقديم يمكنك
  . للمشكالت قريرت تقديم

اضغط على . لتحديد  /، ثم )خيارات (OPTIONأثناء تشغيل المحطة أو تحديدها، اضغط على   .1
ENTER) إدخال.(  
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 معلومات الصوت، مثل للمشكالت تقرير بتقديم تتعلق خيارات وتعرض للمشكالت، تقرير تقديم شاشة تظهر  .2
  .السابقة الشاشة إلى للعودة) إدخال (ENTER لىع اضغط اختيارك، إجراء بعد. إلخ أخطاء، خاطئة،

 تسجيل  TuneIn من الخروج
 إعدادات على تغييرات بإجراء شخص أي قيام عدم لضمان االستماع جلسة بعد TuneIn من الخروج بتسجيل قم

  .منك إذن بدون والمحطات TuneIn على لحسابك

  :TuneIn من الخروج لتسجيل

لعرض شريط األدوات، واضغط على ) خيارات (OPTION، اضغط على TuneInعلى الشاشة الرئيسية لـ   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على لتحديد  /

 ). إدخال (ENTER على اضغط ثم بالتأآيد، المطالبة عند ،)موافق (OK حدد  .2

  )، روسيا فقطWD TV Liveلـ  (Yotaموسيقى 
آثر من مليون مسار مرخص من المصنفات الموسيقية العالمية والمحلية الرائدة بإمكانية  أYota music*تمثل 

الروك والموسيقى الكالسيكية وموسيقى البوب والجاز وموسيقى المشاهير العالميين والنوادر . وصول مجانية
  .Yotaالموسيقى، آل هذا تحظى به مجموعة 

األلبوم أو الفنان، استخدم األسماء الكاملة أو األجزاء، وقم بالفلترة البحث حسب : توجد وظيفة بحث سهلة االستخدام
إذا آنت . بإمكانك استخدام معايير بحث متعددة إذا آنت بحاجة إلى ذلك. حسب النمط الموسيقي أو تاريخ إصدار األلبوم

  . وسيقية الشخصيةترغب في اختيار قمت بتحديده، فبإمكانك حفظه تحت اسم جديد واستمتع من اآلن بقناتك الم

 
  . في روسيا فقطYotaتتوفر خدمة موسيقى .  فقطWD TV Liveمشغل الوسائط *

  :Yotaللوصول إلى موسيقى 

 ، واضغط على )قائمة الخدمات (Services menu| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
OK) موافق.(  

 ،  Yota Music  لتحديد / على اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
  .Yota Musicلعرض الشاشة الرئيسية لـ ) موافق (OKثم اضغط فوق 

الستعراض وتحديد والبحث عن األغاني وأزرار التشغيل إليقاف األغاني  استخدم أزرار التنقل   .3
  .وتشغيلها
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YouTube 
  .التلفزيون لىع عالميًا 1 رقم المشارآة ويب موقع من الفيديو ملفات مشاهدة

  :YouTube خدمة إلى للوصول

، واضغط على ) وسائط اإلنترنت( Internet Media| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
ENTER) إدخال.(  

، ثم اضغط فوق  YouTubeلتحديد  /اضغط . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
ENTER) يسية لـ تظهر الشاشة الرئ). إدخالYouTube .  

 
  ). إدخال (ENTER لتحديد خيار، ثم اضغط فوق /اضغط   .3

  : تتضمن الخيارات

▪ Top favorites )أفضل ملفات الفيديو المفضلة(    
 (Featured videos ▪   ) ملفات الفيديو التجارية

▪ Most popular )األشهر (   
▪ Most viewed )هدةاألآثر مشا(    
▪ Top rated) األفضل تصنيًفا (   

 (Preferences ▪   ) التفضيالت
Account ( ▪  ) حساب

▪ Search) البحث (   
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 تسجيل بك الخاص YouTube حساب إلى الدخول

 
 .www.youtube.com وتريد إنشاء واحد، فاذهب إلى موقع YouTubeإذا لم يكن لديك حساب على : مالحظة

  . ) فيديو (Video| ) رئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1

  ).إدخال( ENTER، ثم اضغط فوق  YouTubeلتحديد  /اضغط   .2

، ثم اضغط على  )الحساب (Account لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .3
ENTER) إدخال.(  

 
  ).إدخال (ENTERضغط ، ثم ا)تسجيل الدخول( Sign inحدد   .4

 باستخدام لوحة YouTubeلكتابة اسم المستخدم الخاص بك على موقع  استخدم أزرار التنقل   .5
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال (Submitحدد . المفاتيح على الشاشة

 باستخدام لوحة YouTubeلى موقع لكتابة آلمة المرور إلى حسابك ع استخدم أزرار التنقل   .6
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال (Submitحدد . المفاتيح على الشاشة

  .عند اإلنتهاء) إدخال( ENTERاضغط على . لتحديد خيار الحفظ /اضغط   .7
  : تتضمن الخيارات

▪ No) ولية في آل مرة تقوم ستحتاج إلى تكرار عملية تسجيل الدخول األ.  لم يتم حفظ تفاصيل حسابك–) ال
  . باستخدام مشغل الوسائطYouTubeخاللها بالوصول إلى موقع 

▪ Save username only) سيتم حفظ اسم المستخدم الخاص بك إال أنه ستتم –) حفظ اسم المستخدم فقط 
 باستخدام مشغل YouTubeمطالبتك بإدخال آلمة مرورك في آل مرة تقوم خاللها بالوصول إلى موقع 

  .ئطالوسا
▪ Yes) بإمكانك بعد ذلك في وقت الحق تسجيل الدخول إلى .  يتم حفظ اسم المستخدم وآلمة المرور–) نعم

  .YouTubeحسابك من شاشة الدخول إلى موقع 
انتقل إلى القسم التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه ). المفضلة (My favoritesتظهر صفحة   .8

  .الصفحة
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  حساب
هذه هي ملفات . أوًال عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك) المفضلة (My favorites  تظهر صفحةافتراضًيا،

   .YouTubeالفيديو التي قمت بحفظها على أنها مفضلة في 

 
  ".محتوى على العثور يتم لم "الشاشة فستعرض فيديو، ملفات أية بتفضيل تقم لم إذا :مالحظة

وقوائم ) الفيديو) (Videos(تتضمن هذه الصفحة آذلك على ارتباطات لملفات الفيديو التي تم تحميلها الخاصة بك 
  ).إدخال (ENTERلتحديد رابط ، ثم اضغط  /اضغط ). قوائم التشغيل) (Playlists(تشغيل ملفات الفيديو 

الختيار  /اضغط ). الحساب( Accountيؤدي إلى ظهور شريط أدوات ) خيارات (OPTIONالضغط على 
  . لالنتقال إلى الشاشة المتطابقة) إدخال (ENTERالرمز، ثم اضغط فوق 
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  الفيديو مقاطع عن البحث
 العالمات على البحث نتائج تعتمد. فقط اهتمامك تثير التي الفيديو مقاطع عن YouTube موقع في البحث يمكنك
 لك يتسنى حتى بها قمت التي البحث عمليات بحفظ الوسائط مشغل يقوم. اتحميله تم التي الفيديو بمقاطع المقترنة

  .بسرعة استدعاءها

 
  .البحث هذا نتائج في تظهر لن المستخدمين قبل من" خاصة "عالمة عليها الموضوع الفيديو مقاطع :مالحظة

 :الفيديو مقاطع عن للبحث

، ثم اضغط على  )البحث (Search لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
ENTER) إدخال.(  

 
 من لتحديد  /في أية صفحة اختيار فيديو، اضغط ) خيارات (OPTIONيمكنك آذلك النقر فوق  :تلميح

  ). إدخال (ENTERشريط األدوات، ثم اضغط 

تبطة بمادة الموضوع الفيديو الذي تبحث عنه لكتابة الكلمة الداللية المر استخدم أزرار التنقل   .2
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على )إرسال (Submitحدد . باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة
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تظهر مقاطع الفيديو التي تتطابق مع آلمة البحث ). تستغرق عملية البحث بضع ثواني(يبدأ البحث عن الفيديو 
  .صة بك في شريط اختيار الفيديوالخا

  .لتحديد الفيديو من شاشة العرض /اضغط   .3
  .لبدء مشاهدة الفيديو المختار) إدخال (ENTER، أو اضغط   .4

  .YouTube لمعرفة مزيد من المعلومات حول استخدام مشغل 121 انتقل إلى صفحة

  :الستخدام تاريخ البحث

تظهر عمليات البحث السابقة . بإدخال الحرف األول من بحث سابق باستخدام لوحة المفاتيح على شاشة البحثقم   .1
  .التي تبدأ بهذا الحرف على الجانب األيمن من الشاشة

 وهذا ينقلك إلى قائمة . على جهاز التحكم عن بعد  )بحث (SEARCHاضغط على الزر   .2
Search History) تاريخ البحث.(  

   
  .لتحديد بحث من شاشة العرض /اضغط   .3
  .ألداء عملية حفظ البحث) إدخال (ENTERاضغط على   .4
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  المفضلة الفيديو ملفات أفضل
  . YouTube مستخدمي غالبية قبل من آمفضالت لتمييزها هذه الفيديو مقاطع على عالمة وضع يتم

 :المفضلة الفيديو ملفات أفضل إلى للوصول

أفضل ملفات الفيديو  (Top Favorites لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على  )المفضلة

 
  لتحديد  /في أية صفحة اختيار فيديو، اضغط ) خيارات (OPTIONيمكنك آذلك النقر فوق  :تلميح

  ). إدخال (ENTERن شريط األدوات، ثم اضغط م

 لتحديد فيديو  /، ثم اضغط على هذا الشهر أو هذا األسبوع أو اليوملالختيار من  /اضغط على   .2
  .من االختيار المعروض

  .لبدء مشاهدة الفيديو المختار) إدخال (ENTER، أو اضغط   .3
  .YouTubeول استخدام مشغل  لمعرفة مزيد من المعلومات ح121 انتقل إلى صفحة
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 التجارية الفيديو ملفات
، إال أنها تتضمن YouTubeفئة الفيديو هذه مدمجة بشكل رئيسي مع مقاطع الفيديو من الشرآاء التجاريين لموقع 

  .آذلك مقاطع فيديو من اختيار المستخدم التي تعد شائعة حاليًا أو المعروضة مسبقًا في قسم مقاطع الفيديو البارزة

  :للوصول إلى ملفات الفيديو التجارية

ملفات الفيديو  (Featured Videos لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط على  )التجارية

 
  لتحديد  /و، اضغط في أية صفحة اختيار فيدي) خيارات (OPTIONيمكنك آذلك النقر فوق  :تلميح

  ). إدخال (ENTERمن شريط األدوات، ثم اضغط 

  .لتحديد فيديو من االختيار المعروض /اضغط   .2
 .لبدء مشاهدة الفيديو المختار) إدخال (ENTER، أو اضغط   .3

  .YouTube لمعرفة مزيد من المعلومات حول استخدام مشغل 121 انتقل إلى صفحة
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  األشهر 
  . YouTubeالفيديو هذه األشهر من جانب مستخدمي تعتبر ملفات 

  .للوصول إلى األشهر

، ثم اضغط  )األشهر (Most popular لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTERعلى 

 
 من لتحديد /ختيار فيديو، اضغط في أية صفحة ا) خيارات (OPTIONيمكنك آذلك النقر فوق  :تلميح

  ). إدخال (ENTERشريط األدوات، ثم اضغط 

لتحديد فيديو من  /، ثم اضغط على هذا الشهر أو هذا األسبوع أو اليوملالختيار من  /اضغط على   .2
  .االختيار المعروض

  .لبدء مشاهدة الفيديو المختار) إدخال (ENTER، أو اضغط   .3
  .YouTube لمعرفة مزيد من المعلومات حول استخدام مشغل 121 انتقل إلى صفحة
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  األآثر مشاهدة 
  . YouTubeتعتبر ملفات الفيديو هذه األآثر مشاهدة من جانب مستخدمي 

 :مشاهدة األآثر إلى للوصول

 ،  )األآثر مشاهدة (Most viewed لتحديد YouTube في الشاشة الرئيسية لـ /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTER ثم اضغط على

 
 من لتحديد  /في أية صفحة اختيار فيديو، اضغط ) خيارات (OPTIONيمكنك آذلك النقر فوق  :تلميح

  ). إدخال (ENTERشريط األدوات، ثم اضغط 

حديد فيديو من لت/ ، ثم اضغط على هذا الشهر أو هذا األسبوع أو اليوملالختيار من / اضغط على   .2
  .االختيار المعروض

  .لبدء مشاهدة الفيديو المختار) إدخال (ENTER، أو اضغط   .3
  .YouTube لمعرفة مزيد من المعلومات حول استخدام مشغل 121 انتقل إلى صفحة
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  األفضل تصنيًفا 
  . YouTubeتحتل ملفات الفيديو هذه التصنيفات األعلى من جانب مستخدمي 

  : ملفات الفيديو تصنيًفاللوصول إلى أفضل

 ،  )األفضل تصنيًفا (Top rated لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTERثم اضغط على 

 
 من لتحديد  /في أية صفحة اختيار فيديو، اضغط ) خيارات (OPTIONيمكنك آذلك النقر فوق  :تلميح

  ). إدخال (ENTERشريط األدوات، ثم اضغط 

/ اضغط على  .2 / ، ثم اضغط علىهذا الشهر أو هذا األسبوع أو اليوملالختيار من   لتحديد فيديو من  
  .االختيار المعروض

  .لبدء مشاهدة الفيديو المختار) إدخال (ENTER، أو اضغط   .3

  .YouTubeاستخدام مشغل  لمعرفة مزيد من المعلومات حول 121 انتقل إلى صفحة
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  التفضيالت
  . تود عرضها بدون تغيير لغة الموقع) ملفات فيديو وقنوات(تتيح لك التفضيالت اختيار أي محتوى دولة 

 :التفضيالت إلى للوصول

 ،  )التفضيالت (Preferences لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTERثم اضغط على 

 
  ).إدخال (ENTERاضغط على . تم تمييز الموقع الحالي  .2
  ). إدخال (ENTER لتحديد دولة من القائمة، ثم اضغط /اضغط على   .3
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   YouTubeمشغل 
وهو يعرض شريط حالة . ديةمماثل لشاشة تشغيل الفيديو العا) YouTubeمشغل  (YouTube Playerتخطيط 

اضغط .  إليقاف التشغيل المؤقت ومعاودة التشغيلاضغط . التشغيل وإجمالي الوقت المنقضي ووقت التشغيل
   . ثوان10للتقديم أو الترجيع السريع بزيادات تبلغ   أو 

 
   YouTubeخيارات مشغل 

 YouTube Playerفيديو العادية، يمكنك تخصيص طريقة عرض المحتوى في وآما هو الحال مع شاشة تشغيل ال
  ).المشغل (Playerلظهور شريط أدوات ) خيارات (OPTION للقيام بذلك، اضغط). YouTubeمشغل (

 للتصغير، ثم اضغط  للتكبير، أو  وحدد ،/لتغيير مقياس العرض بشاشة العرض، اضغط  ▪
ENTER) بشكل متكرر حتى يتم الوصول إلى مقياس العرض المفضل) إدخال.  

  . للعودة إلى مقياس العرض االفتراضيأو ) خيارات (OPTIONاضغط 

استخدم ). إدخال (ENTER، ثم اضغط على ، وحدد /للتدوير المحوري لعرض الفيديو، اضغط  ▪
  .  لتدوير العرض محوريًاأزرار التنقل 

  . للعودة إلى وضع العرض االفتراضيأو ) خيارات( OPTIONاضغط 

هذه هي الصفحة التي ستجد خاللها جميع .  ثم حدد ،/الفيديو، اضغط " صفحة مشاهدة"لعرض  ▪
  . المعلومات المتعلقة بالفيديو

  ).المشغل (Player للعودة إلى شاشة أو ) خيارات (OPTIONاضغط 

  . لمزيد من المعلومات 62قل إلى صفحة انت. ، وحدد /لتقدير الفيديو، اضغط  ▪
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 مقاطع الفيديو المرتبطة
  ). مقاطع الفيديو المرتبطة( Related Videosبعد تشغيل الفيديو، تظهر شاشة 

 مادة تسرد هذه الشاشة مقاطع الفيديو بقائمة وهي المقاطع المرتبطة بملف الفيديو الذي تم تشغيله حديثًا بحسب
يظهر آل . الموضوع، مما يجعل عملية البحث عن مقاطع الفيديو أآثر سهولة وفقًا لنفس الموضوع أو موضوع مماثل

 لتحديد /اضغط . وعدد مرات عرض الفيديو") نجوم" يتم تمييز عدد التقديرات بـ(فيديو في القائمة تقدير الفيديو 
  .لبدء مشاهدة الفيديو المحدد) خالإد (ENTER، أو الفيديو من القائمة، ثم اضغط 

تتيح لك هذه االرتباطات القيام .  إلزالة االختيار من االرتباطات الموجودة في الجانب األيسر من الشاشةاضغط 
  : بالتالي

  )التشغيل مجددًا (Play Again – إعادة تشغيل الفيديو الذي تم تشغيله حديثا ▪
االنتقال إلى القسم التالي لمعرفة مزيد من ). تصنيف الفيديو (Rate Video –تقديم مالحظات حول الفيديو  ▪

  .المعلومات
  )إضافة إلى المفضلة (Add to Favorites –) القائمة المفضلة( My Favorites listتضمين الفيديو إلى  ▪
قائمة إضافة إلى  (Add to Playlist –) قائمة تشغيل ملفات الفيديو (My Playlists listتضمين الفيديو إلى  ▪

  )التشغيل
  ) تمييزFlagging ( –تمييز الفيديو على أنه يحتوي على محتوى غير مناسب  ▪
  )العودة إلى مقاطع الفيديو (Back to Videos –العودة إلى صفحة اختيار الفيديو األخير  ▪

  ). إدخال (ENTER لتحديد االرتباط، ثم اضغط فوق /اضغط 
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 تقدير مقاطع الفيديو
  . طع الفيديو وفقًا لتقدير يبلغ نجمة واحدة إلى خمس نجوم أثناء تشغيل الفيديو أو بعدهبإمكانك تقدير مقا

 
تسجيل الدخول إلى حساب "انظر .  لتقدير مقاطع الفيديوYouTubeيجب عليك أن تكون مسجل الدخول إلى حسابك على : مالحظة

YouTubeالدخول- لمعرفة تعليمات تسجيل 111 في صفحة"  الخاص بك .  

ل  : تقدير مقاطع الفيديو

  ).خيارات (OPTION أثناء التشغيل، اضغط على  .1
  ).إدخال (ENTER من شريط األدوات، ثم اضغط فوق لتحديد  /اضغط   .2
خمس نجوم تمثل التقدير األعلى، ونجمة واحدة .  لتمييز عدد النجوم المتطابقة لتقديرك المفضل/اضغط   .3

  . تمثل التقدير األدنى

   
  . لخفض االختيار بواسطة أزرار المطالبةاضغط   .4
  .لتأآيد التقدير الخاص بك) إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )نعم (Yesلتحديد  /اضغط   .5
  ).المشغل (Playerللرجوع إلى شاشة ) إدخال (ENTERاضغط . يتم تأآيد تقدير الفيديو الخاص بك  .6

  .عدد النجوم الذي يمنحه المستخدمون لتقدير التصويت على مقطع الفيديو بشكل آلييستخدم متوسط 

  /على شاشة ملفات الفيديو ذات الصلة، اضغط . بإمكانك آذلك تقدير مقاطع الفيديو بعد التشغيل: تلميح
  .)إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )تصنيف الفيديو (Rate Videoلتحديد 
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  )المفضلة (Favoritesإضافة ملفات فيديو إلى 
في حالة تمتعك بمقطع فيديو معين، أو آنت ببساطة ترغب في الرجوع إليه مستقبًال، فيمكنك وضع عالمة عليه 

بعد اإلضافة، يصبح بإمكانك تعقب هذا ). القائمة المفضلة (My Favorites listإلضافته في قائمة " مفضل"باعتباره 
  . الفيديو

  ): مقاطع الفيديو المرتبطة (Related Videosمن شاشة ) المفضلة (My Favoritesإلضافة فيديو إلى 

، "مفضل"للفيديو الذي ترغب في إضافته باعتباره ) مقاطع الفيديو المرتبطة (Related Videosمن شاشة   .1
  .  لتحريك االختيار إلى االرتباطات الموجودة في الجانب األيسر من الشاشةاضغط 

  .)إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )إضافة إلى المفضلة (Add to Favoritesد  لتحدي/اضغط   .2

 
  .عند المطالبة بالتأآيد) إدخال (ENTERاضغط على   .3

  YouTubeتسجيل الخروج من 
 على  بعد جلسة العرض لمنع المستخدمين اآلخرين من الوصول إلى حسابكYouTubeقم بتسجيل الخروج من 

YouTubeدون إذن منك .  

  :YouTubeلتسجيل الخروج من 

 (Accountفي صفحة   .1  ).خيارات (OPTION، اضغط )الحساب
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق لتحديد تسجيل الخروج  /اضغط   .2

  .)إدخال( ENTERعند المطالبة بالتأآيد، ثم اضغط فوق ) نعم (Yesلتحديد  /اضغط   .3
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 الوسائط مشغل من YouTube حساب حذف
  : من مشغل الوسائطYouTubeلحذف حساب 

 ، ثم اضغط  )الحساب (Account لتحديد YouTubeفي الشاشة الرئيسية لـ  /اضغط على   .1
  ).إدخال (ENTERعلى 

  .)إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )حذف حساب (Delete accountلتحديد  /اضغط   .2

   
  ).إدخال (ENTER لتحديد الحساب الذي تريد حذفه، ثم اضغط /اضغط   .3

   
  ).إدخال( ENTERعند المطالبة بالتأآيد، ثم اضغط فوق ) نعم (Yes لتحديد /اضغط   .4
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 محتوى فيديو مقيد
إذا آنت .  طريق األجهزة المتصلة بالتلفزيونتم تقييد بعض مقاطع الفيديو من جانب مالك المحتوى من التشغيل عن

  :تريد تشغيل أحد مقاطع الفيديو هذه، تظهر الشاشة التالية

  ).السابق (previousللعودة إلى شاشة ) إدخال (ENTERاضغط 

 YouTube Worldwideدعم التشفير لموقع 
 مشفرة بلغة مختلفة عن اللغة التي تقوم بتعيينها آلغة لنظام مشغل YouTubeالعديد من مقاطع الفيديو على موقع 

. في بعض الحاالت، يؤدي ذلك إلى وجود أحرف مشوشة في هوية الفيديو أو حتى خلل بالتشغيل. الوسائط الخاص بك
  . إذا آانت هذه هي الحالة، فسوف تحتاج إلى تمكين ميزة دعم التشفير للغة التي تسبب حدوث أخطاء

لتع  :يين إعداد التشفير اإلضافي لمشغل الوسائط

  . )إعدادات| رئيسية  (Home  |Settingsانتقل إلى شريط قائمة   .1
  ).إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق ) إعدادات النظام (System settingsلتحديد  /اضغط   .2
م اضغط فوق ، ث)دعم التشفير اإلضافي (Additional encoding supportلتحديد  /اضغط   .3

ENTER) إدخال.(  
  ).إدخال (ENTER لتحديد دعم التشفير اإلضافي المرغوب ، ثم اضغط فوق /اضغط   .4
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YouTube Leanback  
YouTubeالوصول إلى .  هو موقع ويب الستضافة مقاطع الفيديو حيث يمكنك تحميل مقاطع الفيديو ومشارآتها

YouTube Leanback عبر اإلنترنت على www.youtube.com/leanback.  

  :YouTube Leanbackللوصول إلى 

 OK، واضغط على )قائمة الخدمات (Services menu| ) الرئيسية (Homeانتقل إلى شريط قائمة   .1
  .)موافق(

، ثم  YouTube لتحديد /اضغط على . تظهر قائمة خدمات اإلنترنت في ترتيب أبجدي  .2
  .YouTubeلرئيسية لـ لعرض الشاشة ا) موافق (OKاضغط فوق 

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة من خالل لوحة (استخدم أزرار التنقل للبحث . يتم تشغيل فيديو افتراضي  .3
 إيقاف( PAUSE/PLAYاستخدم أزرار . أو استعراض مقاطع الفيديو)  أو جهاز التحكمUSBمفاتيح 
  . لتشغيل الفيديو)السابق( PREV و ،)اليالت( NEXT و،)تقديم( FF و،)ترجيع( REW و،)تشغيل/مؤقت
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 المتقدمة والميزات اإلعدادات
 التفضيالت وتعيين الوسائط مشغل بها ستستخدم التي الطريقة تخصيص) اإلعدادات (Settings قائمة لك تتيح

  . الوسائط بتشغيل الخاصة

  ): اإلعدادات (Settings فئة لتحديد

  . اإلعدادات رمز بتحديد قم ثم ،)الرئيسية (HOME على اضغط  .1

 
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)اإلعدادات (Settings فئات من فئة لتحديد / اضغط  .2

 
 ) الفيديو (Videoو ) الفيديو/الصوت (Audio/Video تتضمن) إعدادات (Settings فئات خمس توجد
 ) الملفات إدارة (File Managementو ) الموسيقى (Musicو و ) الصور (Photoو
  . ) النظام (Systemو ) الشبكة (Networkو
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  باإلعدادات الخاصة التنقل أزرار
   ).اإلعدادات (Settings شاشات وبين ضمن للتنقل بعد عن التحكم جهاز على الموجودة األزرار هذه استخدم

  
 الوظيفة الزر

 قائمة تحديد •
 تحديد •

 لألسفل/لألعلى أسهم 
 خيارات شاشة في قائمة إعداد

 File Management في والمجلدات الملفات تحديد اليمين إلى السهم 
  )الملفات إدارة(

  المحددة للقائمة الخيارات شاشة عرض (ENTER  )إدخال

  .بالتأآيد مطالبة تظهر). إدخال (ENTER على اضغط  .1
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)موافق (OK حدد  .2

 تطبيق يتم فلن ثانية، 15 خالل) موافق (OK تحديد في فشلت إذا
  . الجديد اإلعداد

 إجراء يتم فلن المحدد، اإلعداد دعم من لديك الترفيه وحدة تتمكن لم إذا
  . األصلي باإلعداد االحتفاظ وسيتم تغيير أي

   المحدد القائمة إعداد تطبيق

BACK) السابقة القائمة شاشة عرض  )للخلف  
   

  الفيديو/الصوت 

 قائمة من خيار لتحديد / على اضغط. والفيديو الصوت لملفات التشغيل لتكوين الفئة هذه في القائمة استخدم
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الخيارات
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  الفيديو خرج
  .الفيديو إشارة لتحديد القائمة هذه استخدم

 مرآب
 حدد الوسائط، مشغل لتوصيل) وأبيض أحمر، أصفر، لون ذات موصالت (الصورة/للصوت RCA آابل استخدام عند

Composite) مرآب (خرج شاشة في Video) الفيديو .(  

 تتضمن. اإلقليمي موقعك على اإلعداد هذا يعتمد. جهازك على ينطبق الذي التلفزيون جهاز معيار تحديد منك سيطلب
  :الخيارات

▪ NTSC – وتايوان الجنوبية وآوريا والفلبين والمكسيك واليابان وآندا المتحدة الواليات  
▪ PAL – وإندونيسيا وأستراليا والهند األوسط والشرق الجنوبية وأمريكا أفريقيا من وأجزاء وجرينالند أوروبا  

  ). إدخال (ENTER اضغط ثم األصلي، التلفزيون معيار حدد

 المكون
 حدد الوسائط، مشغل لتوصيل) وأصفر أزرق، أخضر، لون ذات الموصالت (YPbPr آابل استخدام عند

Component) مكون (خرج شاشة في Video) الفيديو .(  

  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم العرض، دقة حدد. لجهازك الفيديو عرض دقة تحديد منك سيطلب

 
  .وضوًحا أآثر الصورة آانت أعلى الدقةو اإلعداد آان آلما القائمة، أسفل أخرى إعدادات توجد: مالحظة

HDMI 
 Video خرج شاشة في HDMI حدد ،)HDMI دقة يدعم لديك التلفزيون جهاز آان إذا (HDMI آابل استخدام عند

  ).الفيديو(

  ). إدخال (ENTER واضغط اختيارك، بإجراء قم. جهازك على تنطبق التي HDMI فيديو دقة تحديد منك سيطلب

 
  .وضوًحا أآثر الصورة آانت أعلى والدقة اإلعداد آان آلما القائمة، أسفل أخرى عداداتإ توجد :مالحظة

   ،RGB Low أو ،RGB High أو ،)تلقائي (Auto (اللون مساحة بتحديد مطالبتك ستتم الدقة، تعيين بعد
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم اللون، مساحة حدد). YCbCr أو

   HDMI لـ العميق اللون وضع
 وحدات عدد زيادة وتعني. قناة لكل للنقل المتاحة HDMI لـ العميق اللون بت وحدات عدد لزيادة القائمة هذه استخدم
 وهو بت 8 االفتراضي اإلعداد ويكون. معًا مزجها أجل من التلفزيون لشاشة اللون درجات من المزيد توافر البت

 تلفزيونك آان إذا بت 12 يبلغ الذي األعلى األلوان عمق تحديد تستطيع أنك إال. التلفزيونات أجهزة أغلب مع المتوافق
 التلفزيون آان إذا وذلك بت 8 مع بالمقارنة لأللوان أفضل تجربة بت 12 إعداد يقدم. أعلى أو HDMI 1.3 يدعم

  .متوافًقا بك الخاص

 
 معه، متوافًقا لديك التلفزيون جهاز يكن ولم بت 12 اللون بتحديد قمت إذا .الشاشات جميع مع بت 12 اللون يتوافق ال :مالحظة

 .االفتراضي بت 8 اللون إلى تلقائًيا الوسائط مشّغل وسيعود ثانية 30 انتظر .بالتشوش العرض فسيصاب 
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 نسبة  األبعاد
  :الخيارات تتضمن. الفيديو ملفات عرض بها يتم التي الطريقة لتحديد القائمة هذه استخدم

▪ Normal )4:3) (عادي (  
▪ Widescreen )16:9) (عريضة شاشة (  

 لدقة التلفزيون دعم إمكانية من تأآد). عريضة شاشة (Widescreen هو الوسائط لمشغل االفتراضي اإلعداد
  .مشوشة فيديو صورة عرض إلى االفتراضي اإلعداد هذا يؤدي أن الممكن من أو العريضة، الشاشة

  الصوت خرج
  . الصوت خرج وضع لتحديد القائمة هذه استخدم

 ضمنتت  : الخيارات

▪ Stereo) ستريو) (Analog) تمثيلي(، S/PDIF، HDMI (– شفرة يفك الذي االفتراضي اإلعداد هو هذا 
 موصل (S/PDIF أو ،)RCA موصالت" (تمثيلي "بواسطة القنوات ثنائي خرج إلى الصوت تدفقات آافة

  .صوت مكبرات 4 أو بمكبري مزودة ترفيه وحدة تستخدم آنت إذا به يوصى. HDMI أو ،)ضوئي
▪ Digital) رقمي مسار (–) S/PDIF، HDMI (– تستخدم آنت إذا الخيار هذا حدد S/PDIF) ضوئي ( 

  .5.1 محيطي صوت إلخراج HDMI موصل أو
▪ Digital without HDMI audio )موصل بدون رقمي مسار HDMI) (S/PDIF (– الخيار هذا حدد 

 خرج تريد وال 5.1 محيطي صوت إلخراج) وئيض (S/PDIF واتصال للفيديو HDMI تستخدم آنت إذا
  .HDMI من صوت
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  الفيديو 
  .الفيديو لملفات التتابع وخيار العرض لتكوين) الفيديو (Video فئة في الموجودة القوائم استخدم

 تتابع الفيديو
استخدام تكرار "انتقل إلى ). عادي( Normalضي هو اإلعداد االفترا. استخدم هذه القائمة لتحديد وضع تشغيل الفيديو

  . لإلطالع على شرح ألوضاع تشغيل الفيديو هذه49في الصفحة " الفيديو

 الترجمة خط حجم
 في الحالي الخط حجم قيمة عرض يتم. المعروض الفيديو لترجمة االفتراضي الخط حجم لتعيين القائمة هذه استخدم
  . حاليًا المحدد الخط حجم خيار العرض في الثاني لسطرا يعكس. الشاشة من السفلي الجزء

 الترجمة حد
  )). ثخين(Thick  أو) رفيع (Thin (الترجمة إلطار االفتراضي المظهر لتعيين القائمة هذه استخدم

 للترجمة االفتراضي الضبط
  )). شغيلالت إيقاف( Off أو) تشغيل (On (للترجمات االفتراضي المظهر لتعيين القائمة هذه استخدم
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  المستعرض عرض
اإلعداد االفتراضي هو . استخدم هذه القائمة لتحديد وضع العرض االفتراضي لشاشة مستعرض الفيديو

Thumbnail mode )صور مصغرة .( في دليلVideo) يعرض هذا الخيار صوًرا مصغرة إلعالنات )الفيديو ،
  .الفيلم المتاحة

 وضع المعاينة

 وضع القائمةوضع الصور المصغرة
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134 – المتقدمة والميزات اإلعدادات

  الصور 
  . لديك الصور ملفات عرض عند الشرائح وعرض العرض حجم إعدادات لتكوين الفئة ههذ في القوائم هذه استخدم

  المستعرض عرض
اإلعداد االفتراضي هو . استخدم هذه القائمة لتحديد آيفية عرض ملفات الوسائط في المجلدات الخاصة بها

Thumbnail mode )صور مصغرة .( في دليلPhoto) يعرض هذا الخيار صوًرا مصغرة لملفات )صورال ،
  . الصور المتاحة

  

 وضع القائمةوضع الصور المصغرة



 
WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت

المستخدم دليل

  الشرائح عرض تتابع
التكرار، "انظر ). عادي( Normalاإلعداد االفتراضي هو . استخدم هذه القائمة لتعيين وضع تتابع عرض الشرائح

  . لإلطالع على شرح ألوضاع تتابع عرض الشرائح هذه64في الصفحة " أو التشغيل العشوائي لعرض الشرائح/و

  الصورة تحجيم
 التي الصور على أيًضا هذا ينطبق آما. لها عرضك عند الصور تحجيم بها يتم التي الكيفية لتحديد القائمة هذه استخدم

  :الخيارات تتضمن. الشرائح عرض في عرضها يتم

▪ Keep as original )افتراضي (للصورة األصلية لدقةا على يحافظ – )أبقها آاألصل.(  
▪ Fit to screen )النسب على الحفاظ مع الشاشة مساحة من ممكن قدر أآبر يمأل – )مالئمة حجم الشاشة 

  .للصورة الصحيحة
▪ Display in full screen )إلى هذا يؤدي قد (بالصورة العرض مساحة يمأل – )عرض بملء الشاشة 

  ).الصورة تشويه

 تأثير  االنتقال
 هو االفتراضي اإلعداد. الشرائح عرض في التالية الشريحة لعرض المستخدم األسلوب لتحديد القائمة هذه تخدماس

Normal )عادي.(   

  الزمني الفاصل
) افتراضي (ثواني 3 من االختيار يمكنك. الشرائح عرض في الصور بين الزمني الفاصل لضبط القائمة هذه استخدم

  .دقائق 5 إلى

  الموسيقى
  .الصوت لملفات التتابع وخيار العرض لتكوين) موسيقى (Music إعدادات فئة في الموجودة القوائم تخدماس

 الموسيقى تتابع
لتعيين وضع تكرار "انتقل إلى ). عادي( Normalاإلعداد االفتراضي هو . استخدم هذه القائمة لتحديد وضع التشغيل

  .  لإلطالع على شرح ألوضاع تشغيل الصوت هذه54صفحة في ال:" الموسيقى
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 الصوت مسار عرض
  االفتراضي اإلعداد. الصوت مستعرض شاشة في عرضها تريد التي الملف معلومات لتحديد القائمة هذه استخدم

  ). الملف اسم (File name هو

  المستعرض عرض
اإلعداد االفتراضي هو . مستعرض الصوتاستخدم هذه القائمة لتحديد وضع العرض االفتراضي لشاشة 

Thumbnail mode )صور مصغرة .( في دليلMusic) يعرض هذا الخيار صوًرا مصغرة )الموسيقى ،
  . لصورة األلبوم المتاحة

 وضع القائمةوضع الصور المصغرة
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 الملفات إدارة
 لك تتيح  .بكةالش أقراص محرآات أو المتصلة USB أجهزة من الملفات حذف أو نقل أو بنسخ القيام الملفات إدارة ميزة

 نسخ وحذفها ونقلها، الملفات،
  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق  )إدارة الملفات (File Managementاستخدم أزرار التنقل لتحديد   .1
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم مصدر، موقع لتحديد التنقل أزرار استخدم  .2

تظهر نقطة خضراء بجانب الملف أو .  الذي ترغب في نسخه، أو نقله، أو حذفه لتحديد الملف أو المجلداضغط   .3
  . ) تحديد الكل( Select All، ثم اختر )خيارات (OPTIONلتحديد آل الملفات والمجلدات، اضغط . المجلد
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  ،) نسخ (Copy حدد ثم ،)خيارات (OPTION على اضغط للنسخ، والمجلدات الملفات تحديد بعد  .4
  .) حذف (Delete أو ،) نقل (Move أو

 
  .)فقط والنقل النسخ (المجلد لتحديد  اضغط ثم المفضل، الواجهة المجلد إلى انتقل  .5

 
 شريط يشير. الملفات لحذف أو الواجهة، المجلد في نقلها أو المحددة الملفات نسخ لبدء) إدخال (ENTER اضغط  .6

  . حذفه أو نقله، أو الملف، نسخ تقدم عملية إلى التقدم

 أيقونة أو ،) الملف نسخ تم (File Copied أيقونة تظهر بنجاح، حذفها أو نقلها أو المحددة الملفات نسخ بعد  .7
File Moved) الملف نقل تم (، أيقونة أو File Deleted) على اضغط. ) الملف حذف مت 

ENTER) إدخال.(  
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 الشبكة 
 من خيار لتحديد / على اضغط. وعرضها الوسائط مشّغل شبكة إعدادات لتكوين الفئة هذه في القوائم استخدم
   ).موافق (OK على اضغط ثم الخيارات قائمة

 
 االتصال شبكة إعداد
  .والتعليمات المعلومات من للمزيد 23 الصفحة في" تصالاال شبكة إعداد" انظر

 الالسلكية التفضيالت
 الوسائط مشغل يحتفظ الالسلكية، الشبكة إعداد إجراء بعد. لديك الالسلكية الشبكة بإعدادات سجًال القائمة هذه تعرض
 آلمة إدخال إعادة إلى الحاجة دون من المحلية بالشبكة االتصال إلعادة القائمة هذه استخدم. LAN وصول لنقطة بسجل
  . المرور

 فحص االتصال
  .والتعليمات المعلومات من للمزيد29  صفحة في" االتصال بشبكة االتصال من التحقق "انظر

  الجهاز اسم
 خيار استخدم. الشبكة على الموجود الوسائط مشغل على التعرف على الجهاز اسم حقل في المعروض االسم يساعدك
  .الشاشة على تظهر التي المفاتيح لوحة باستخدام الجهاز اسم غييرلت هذا القائمة

  الشبكة على WD TV شارك
  .والتعليمات المعلومات من للمزيد67  صفحة في" الملفات نقل "انظر

 العمل مجموعة اسم
 تعمل لتيا واألجهزة الكمبيوتر أجهزة لك تتيح قد. الشبكة على خاصة عمل مجموعة إلى االنضمام إمكانية لك تتيح
 اإلنترنت واتصاالت والطابعات، الملفات، إلى بينها فيما الوصول العمل مجموعة نفس في Microsoft تشغيل بنظام

 فقط الوصول TCP/IP وشبكة المحلية المنطقة شبكة نفس على المختلفة المجموعات من لألعضاء يمكن. بها الخاصة
  .اإليه انضموا التي العمل مجموعات في الموارد إلى

 ENTER على اضغط ثم الحالي،) العمل مجموعة اسم (Workgroup Name حدد جديدة، عمل مجموعة إلنشاء
  .جديد عمل مجموعة اسم أدخل). إدخال(
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 تسجيل الشبكة مشارآة إلى التلقائي الدخول
 بتسجيل الوسائط لمشغ يقوم ،)تشغيل (On على الخيار تعيين عند. الدخول لتسجيل إجراء لتحديد القائمة هذه استخدم
 الوسائط مشغل يطالبك ،)التشغيل إيقاف (Off على الخيار تعيين عند. مجهول بشكل الشبكة مشارآة إلى الدخول
  .الشبكة عبر المشارآة إلى للوصول المرور وآلمة الحساب اسم بإدخال

 مسح الشبكة لمشارآة الدخول تسجيل معلومات
  .الشبكة على للمشارآة) مسبًقا المرور آلمة ضبط (الدخول تسجيل معلومات لمسح القائمة هذه استخدم
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  النظام

 قائمة من خيار لتحديد / على اضغط. الوسائط لمشغل العامة الوظائف لتكوين الفئة هذه في القوائم استخدم
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الخيارات

    
  الزمنية المنطقة إعداد
 ) الصيفي التوقيت (Daylight Savings Time تبديل المحلية الزمنية منطقتك لتحديد القائمة هذه دماستخ
  . الحالي الزمن الوسائط مشّغل يعرض بحيث) تشغيل( On أو) التشغيل إيقاف (Off إلى

  اللغة
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم العرض، لغة لتحديد / اضغط

Media Library) ئطالوسا مكتبة (  
 أو ،)التشغيل إيقاف (Off إلى التبديل (تعطيلها أو) الوسائط مكتبة( Media Library لتمكين القائمة هذه استخدم

On )أقراص محرك على الموجودة المحتويات دمج عملية إلى تشير والتي ))تشغيل USB واحدة بيانات قاعدة في 
 144 الصفحة في" الوسائط مكتبة" انظر. التعريف ياناتب معلومات على بناًء الوسائط ملفات تحديد يمكنك بحيث
  . المعلومات من لمزيد

  التوقف شاشة مهلة
  .دقائق 5 هو االفتراضي اإلعداد. التوقف شاشة عرض تمكين قبل النظام نشاط لعدم الوقت لتعيين القائمة هذه استخدم

141 – المتقدمة والميزات داتاإلعدا



 
WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت

المستخدم دليل

 الملف حجم عرض
 بتعيين قم  .الوسائط مستعرض شاشة في الملف حجم اتمعلوم لعرض) تشغيل (On على القائمة هذا

 اإلضافي الترميز دعم
 مشوشة أحرف ظهور ذلك يمنع). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ثانوية، للغة التشفير دعم لتحديد / اضغط
  . المختارة اللغة في المحددة والترجمة الملفات أسماء في

 التلقائي التشغيل
 الموجود USB لـ 1 بمنفذ USB جهاز توصيل عند تلقائيًا تشغيلها يتم التي) والفيدي أو الموسيقى (الوسائط نوع حدد
 ميزة تعمل حتى USB لجهاز الجذر الدليل في موجودة الوسائط ملفات تكون أن يجب. الوسائط مشّغل جانب على

Auto Play) التلقائي التشغيل .(  

  
  .الوسائط مشّغل جانب على الموجودة USB لـ 1 بمنفذ USB ازجه توصيل تم إذا فقط التلقائي التشغيل ميزة ستعمل: مالحظة

 للمصنع االفتراضية اإلعدادات إلى التعيين إعادة
 المصنع قيم إلى الوسائط مشغل لنظام الوسائط تشغيل وإعدادات التفضيالت آافة الستعادة القائمة هذه استخدم

 فاشلة ترقية سببها يكون التي األداء مشاآل تصحيح على االفتراضية المصنع إعدادات تعيين إعادة تعمل. االفتراضية
  .خاطئة تكوين إعدادات أو الثابتة للبرامج

 
 على الوسائط مشّغل يظهر فلن ،)قياسي غير آخر تكوين أي أو (ثابت IP عنوان بتحديد قمت إذا: هام

 ومن االفتراضية المصنع اداتإعد إلى الوسائط مشّغل تعيين إعادة من أيًضا تأآد. التعيين إعادة بعد الشبكة
 إلزالة الجهاز نقل أخرى بطريقة أو اإلرجاع، قبل الشبكة على الفورية الخدمات حسابات آافة تعيين إعادة

 الشبكة مرور وآلمات الشبكة، مشارآات مرور وآلمات اإلنترنت، لخدمات الشخصي الحساب معلومات
  .الالسلكية

  :النظام تعيين إعادة إلجراء

 ،)االفتراضية المصنع إعدادات إلى التعيين إعادة (Reset to factory defaults لتحديد / اضغط  .1
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم

 ENTER على اضغط ثم النظام، تعيين بإعادة المطالبة ظهور عند) موافق (OK لتحديد  اضغط  .2
  ). إدخال(

 المحتوى ترخيص مفتاح محو
. CinemaNowات فيديو فردية تم تنزيلها باستخدام خدمات الفيديو المميزة مثل خدمة تقترن مفاتيح الترخيص بملف

  . استخدم هذه القائمة لمحو تخزين مفتاح الترخيص

 
 وليس الجهاز تعيين إعادة تريد آنت طالما المحتوى تراخيص مفاتيح محو على االفتراضية المصنع إعدادات تعيين إعادة تعمل ال :مالحظة
  .بتنزيلها قمت التي الفيديو ملفات مشاهدة دون الحيلولة
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 تحديث الجهاز
 شبكة على المتوفرة WD TV الوسائط بمشغل الخاصة الثابتة للبرامج إصدار أحدث من للتحقق القائمة هذه استخدم
 باستخدام WD TV الوسائط مشغل وترقية تلقائيًا تنزيله يمكنك الجديد، الثابتة البرامج إصدار توفر حالة في. اإلنترنت
  .USB جهاز

  :للجهاز تحديث لتنفيذ

 تعرض). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)الجهاز تحديث (Update Device لتحديد / اضغط  .1
  . الحالي الثابتة البرامج إصدار الشاشة

 ENTER على اضغط ثم النظام، تعيين بإعادة المطالبة ظهور عند) موافق (OK لتحديد  اضغط  .2
   ).إدخال(

  . للبرامج جديد إصدار وجود من التحقق عملية لبدء) إدخال (ENTER اضغط  .3
إذا آان أحدث إصدار للبرامج الثابتة على اإلنترنت أقدم من اإلصدار الحالي للبرامج الثابتة الموجودة في مشّغل   .4

 Update Deviceللعودة إلى شاشة ) إدخال( ENTER، ثم اضغط على )موافق (OKالوسائط أو مثلها، فحدد 
  ).إعدادات النظام (System Settingsللعودة إلى شاشة ) للخلف (BACKاضغط ). تحديث الجهاز(
 مشّغل في الموجودة الثابتة للبرامج الحالي اإلصدار من أحدث اإلنترنت على الثابتة للبرامج إصدار أحدث آان إذا

 للبرامج ترقية وتنفيذ النظام تشغيل عادةإل) إدخال (ENTER على اضغط ثم) موافق (OK فحدد الوسائط،
 الثابتة البرامج ترقية "انظر بمراجعة قم الثابتة، البرامج ترقية عملية إتمام حول أآثر تفاصيل لمعرفة الثابتة
  . 147 صفحة في" للنظام

 النظام معلومات
 االتصال بكةبش المتعلقة اإلعدادات لعرض) النظام معلومات (System Information شاشة بعرض قم

  . الوسائط مشغل بواسطة حاليًا المستخدمة

 تسجيل النظام
 WD منتج لتسجيل  ):النظام إعداد (System Setting قائمة باستخدام

  . بك الخاص الوسائط مشغل في النشطة االتصال بشبكة االتصال ميزة وجود من تأآد  .1
  .االتصال بشبكة االتصال إعداد حول رشاداتاإل لمعرفة 23 الصفحة في" االتصال شبكة إعداد" إلى انتقل

  .  )إعدادات | رئيسية (Home | Settings القوائم شريط إلى انتقل  .2
  ).إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ، )النظام إعداد (System Setting لتحديد / اضغط  .3
  ). إدخال (ENTER، ثم اضغط فوق )تسجيل النظامSystem registration ( لتحديد /اضغط   .4
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  ،)األول االسم (First Name لتحديد / اضغط ،)المنتج تسجيل (Register Product شاشة من  .5
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم

 Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام األول اسمك لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .6
  ). إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)إرسال(

  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)األخير االسم (Last Name لتحديد / اضغط  .7
 Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام األخير اسمك لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .8

  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)إرسال(
  ). إدخال (ENTER فوق اضغط ثم ،)إلكتروني بريد (Email لتحديد / اضغط  .9

 . الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام اإللكتروني بريدك عنوان لكتابة  التنقل أزرار استخدم.10
  ).إدخال (ENTER على اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد

 وقف اضغط ثم ،)موافق (OK لتحديد  اضغط ،)المنتج تسجيل (Register Product شاشة من.11
ENTER) إدخال.(  

  حول
  .الثابتة والبرامج للجهاز الحالية التكوينات لعرض الخيار هذا حدد

 مكتبة  الوسائط
  ودمجها USB أقراص محرك على الوسائط محتويات بتفحص) الوسائط مكتبة (Media Library خيار يعمل
  .التشغيل هو الميزة لهذه االفتراضي عداداإل. بسهولة الوسائط ملف تحديد خاللها من يمكنك واحدة بيانات قاعدة في

 ستعمل  . الوسائط معالجة من) الوسائط مكتبة (Media Library منع على التالية الحاالت
  . فقط للقراءة بحماية مزود USB جهاز ▪
 لتخزين المساحة بعض إلى الوسائط مشغل يحتاج. USB جهاز على الثابت القرص بمحرك آافية مساحة توجد ال ▪

  .سرعة أآثر والتفحص البحث عمليات تكون وبذلك مؤقًتا، اتالمعلوم

 مالحظة التعريف بيانات حول
 من معينة مجموعة تجميع تم ومتى آيف تصف والتي الملف في الموجودة البيانات عن معلومات هي التعريف بيانات
  . البيانات تهيئة تم وآيف ،بتجميعها قام ومن) البيانات من آخر نوع أي أو صور أو موسيقى أو فيديو (البيانات

 Media Library لوظيفة يمكن بحيث التعريف بيانات وتحرير إلضافة. محملة تعريف بيانات الملفات لكل ليس
  :تتضمن التي العديدة األدوات إحدى استخدام يمكنك صحيح، بشكل الملفات تجميع) الوسائط مكتبة(
▪ Adobe® Bridge) من جزء Adobe Creative Suite(  
▪ abcAVI Tag Editor) مجاني برنامج(  
▪ XnView 1.93.2) مجاني برنامج(  
▪ iTunes  
▪ Windows Media Player 
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 تحرير التعريف بيانات
  :iTunes باستخدام التعريف بيانات تحرير

  .تحريرها تريد التي األغنية فوق وانقر iTunes افتح  .1
  ).المعلومات لىع الحصول (Get Info فوق انقر ثم ،)ملف (File قائمة افتح  .2

  :األغنية في التالي تحرير يمكنك. حددتها التي لألغنية تحريرها يمكنك التي المعلومات آل يظهر إطار يفتح
 االسم ▪
 الفنان ▪
 اإلصدار سنة ▪
 األلبوم اسم ▪
 المؤلف ▪
 المسار رقم ▪
 النوع ▪

 فوق انقر لديك، iTunes مكتبة في المدرجة التالية األغنية لتحرير). موافق (OK فوق انقر االنتهاء، عند  .3
Next) التالي.(  

  .Windows Media Player باستخدام التعريف بيانات تحرير

  .Windows Media Player افتح  .1
  ).المكتبة (Library التبويب عالمة فوق انقر  .2
  .لتحريره آخر عنصر أي أو العنوان فوق األيمن الماس بزر انقر  .3

 تفتح عندما  .4  ).تحرير (Edit فوق انقر القائمة،

 تحويل لالستخدام قابل تنسيق إلى المحتوى
 ومقاطع الصور تحويل يمكنها اإلنترنت على متوفرة االستخدام وسهولة بالسرعة تتميز التي التطبيقات من العديد توجد
 أيًضا جالبرنام هذا لك يسمح آما. لديك الوسائط مشغل في الستخدامها محسنة تنسيقات إلى الموسيقى وملفات الفيديو

 هذه WD لـ التقني الدعم يدعم ال. األصلية تنسيقاتها عن النظر بغض دفعات في متعددة لملفات المتزامن بالتحويل
  .التطبيقات

 فحص الملفات
 توفير) مجاني برنامج (MediaInfo لبرنامج يمكن  .لديك الصوت أو الفيديو ملفات عن تعريفية أو فنية معلومات

  :المعلومات من التالية األنواع MediaInfo برنامج يوفر

  والمدة والتاريخ المسار ورقم واأللبوم والمخرج والفنان العنوان – العامة ▪
  البت ومعدل الثانية/اإلطارات ومعدل واألبعاد الترميز – الفيديو ▪
  البت ومعدل واللغة والقنوات العينة ومعدل الترميز – الصوت ▪
  الترجمة لغة – النص ▪
  بها وقائمة الفصول عدد – الفصول ▪

  :التالية التنسيقات MediaInfo يدعم

، MKV ،OGM ،AVI ،DivX ،WMV ،QuickTime ،Real ،MPEG-1 ،MPEG-2 –فيديو  ▪
MPEG-4 ،DVD (VOB)) برامج الترميز :DivX ،XviD ،MSMPEG4 ،ASP ،H.264 ،AVC(  

  OGG، MP3، WAV، RA، Dolby Digital، AAC، M4A، AU، AIFF – صوت ▪
  SAMIو ASSو SSAو SRT – الترجمة ▪
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 :يمكنك ،MediaInfo باستخدام

  والصوت الفيديو ملفات تنسيقات من العديد قراءة ▪
  HTML أو قوائم شجرة أو بيانات ورقة أو نص مثل المعلومات، لعرض عديدة طرق استخدام ▪
  العروض طرق تخصيص ▪
  HTMLو CSV مثل آنص، المعلومات تصدير ▪

 :الملفات لفحص

 .http://mediainfo.sourceforge.net إلى نتقلوا المستعرض استخدم .1
 بتنزيل قم .2 .الكمبيوتر على وتثبيته البرنامج

 .منك يطلب آما التعليمات اتبع .3
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 صيانة النظام
 تحسين إلى يؤدي أن يمكن ما وهو األحدث، اإلصدار إلى لديك الوسائط لمشغل النظام برامج ترقية الممكن من

 آخر استالمك من للتأآد .للمنتج وتحسينات لألخطاء إصالحات يتضمن إنه آما ئطالوسا ملفات لتشغيل الدعم
 .http://register.wdc.com على المنتج بتسجيل نوصيك التحديثات،

 ظهرت إذا. وإصالحها البسيطة األخطاء استكشاف وإجراء للنظام الثابتة البرامج ترقية لكيفية شرًحا الفصل هذا يقدم
  . المحتمل التصحيح إجراء لمعرفة 152 الصفحة في" الشائعة الخطأ رسائل" إلى جعفار خطأ، رسالة لك

 لمزيد. للمساعدة طلًبا المعتمد الخدمة مرآز أو بالوآيل االتصال الخطرة المشاآل من المزيد حل يستلزم أن الممكن من
  . 2 الصفحة في" ®WD شرآة من والخدمة الدعم" إلى ارجع المعلومات، من

  للنظام الثابتة برامجال ترقية
 الشاشات تبدو أن يجب وآيف يعمل، آيف الوسائط لمشغل تبين التي األوامر من هامة مجموعة هي الثابتة البرامج
 أحدث طرق بتطوير دائًما تقوم WD ألن هامًا أمًرا الثابتة البرامج ترقية إن. بفعله تأمره بما يقوم وآيف التفاعلية،
  .لمعرفتها بك الخاص الوسائط مشغل يحتاج التي األشياء لفعل آفاءة وأآثر وأسرع

 
 يمكن. الثابتة البرامج ترقية أثناء الوسائط لمشغل المتردد التيار طاقة محول توصيل استمرار من تأآد: هام
 توصيلك عدم من أيًضا تأآد. للنظام الثابتة البرامج تلف في التحديث عملية أثناء التيار انقطاع يتسبب أن

  .يدوي بتحديث القيام حالة في USB تخزين زلجها

 تلقائي

 الثابتة البرامج توفر عند الوسائط لمشّغل) الرئيسية (Home شاشة في  الثابتة البرامج ترقية أيقونة تظهر
  .تلقائًيا الثابتة البرامج تحديث خيار توفير إلى يؤدي مما الُمحّدثة،

  :تلقائًيا الثابتة البرامج لتحديث

 ENTER على اضغط.  الثابتة البرامج ترقية أيقونة بتحديد قم ثم ،)الرئيسية (HOME لىع اضغط  .1
  ).إدخال(
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 ). إدخال (ENTER على اضغط ثم الثابتة، البرامج بترقية المطالبة ظهور عند) موافق (OK بتحديد قم  .2
  .الجهاز تشغيل إعادة إلى هذا يؤدي

  . الثابتة البرامج ترقية وضع في تلقائًيا لنظام يدخل التشغيل، دةإعا بعد  .3

  عالية الوسائط مشغل تشغيل إعادة عند. الوسائط مشّغل تشغيل إعادة تتم التحديث، عملية من االنتهاء بمجرد  .4
  . تلقائًيا الجديدة الثابتة البرامج تحميل يتم الدقة،

 يدوي
  :يدوًيا الثابتة البرامج لتحديث

 .الوسائط لمشّغل الثابتة للبرامج تحديث ملف أحدث بتنزيل وقم http://support.wdc.com إلى اذهب .1
 المضغوط الثابتة البرامج ملف بتنزيل قم). صورته أو (المنتج اسم ثم ،)تنزيالت" (Downloads "فوق انقر  .2

  .لديك الكمبيوتر جهاز على WD TV Live Plus أو WD TV Live وسائطال لمرآز
 USB أجهزة ألحد الجذر دليل إلى المضغوط الملف محتويات استخرج الضغط، لفك مساعدة أداة باستخدام  .3

  .بالكمبيوتر المتصلة
  .الوسائط بمشّغل بتوصيله وقم الكمبيوتر من بأمان USB جهاز أزل  .4
  .147 الصفحة في:" تلقائًيا الثابتة البرامج لتحديث" أسفل 4-1 الخطوات اتبع  .5
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  وإصالحها األخطاء استكشاف
  

 الحل  المشكلة

  العرض شاشة

 مشغل طاقة مؤشر بقاء مع فارغة التلفزيون شاشة
  .مطفًئا الوسائط

  . التلفزيون تشغيل من تأآد  •
  . الطاقة ومنفذ الطاقة محول سالمة من تأآد  •
 الصحيحة التوصيل بأطراف صحيح بشكل التوصيل آابل يلتوص من تأآد  •

  . الوسائط ومشغل التلفزيون من آل على

 مشغل طاقة مؤشر وميض مع فارغة التلفزيون شاشة
  . الوسائط

 10قم بإيقاف تشغيل مشغل الوسائط، وانتظر . حدث خلل في تشخيص النظام
اتصل بالدعم الفني من إذا حدث نفس الشيء، ف. دقائق، ثم قم بتشغيله مرة أخرى

WD الدعم والخدمة من شرآة "انظر ( طلًبا للمساعدةWD® " 2في الصفحة.(  

 الوسائط مشغل طاقة مؤشر مع فارغة التلفزيون شاشة
  .التشغيل قيد

  . التلفزيون تشغيل من تأآد  •
 الصحيحة التوصيل بأطراف صحيح بشكل التوصيل آابل توصيل من تأآد  •

  . الوسائط ومشغل نالتلفزيو من آل على
 تعيين إعادة أجل من التعيين إعادة مفتاح على واحدة ثانية لمدة اضغط  •

 اإلعدادات إلى التعيين إعادة" راجع (االفتراضية المصنع إعدادات
 10 لمدة باستمرار اضغط). 142 الصفحة في" للمصنع االفتراضية

 طرف ذات إبرة استخدام. PALو ،NTSC نظامي بين للتبديل ثواني
  .التعيين إعادة مفتاح على للضغط الورق مشبك من مفتوح طرف أو دقيق

 التوصيل) أطراف (بطرف صحيح بشكل التوصيل آابل توصيل من تأآد  •
  . الوسائط ومشغل التلفزيون من آل على الصحيح

 شاشة  . وضبابية وامضة التلفزيون

  .الوسائط مشغل في الطاقة مؤشر إضاءة من تأآد  •
| ) الرئيسية (Home شاشة إلى فانتقل ،CRT تلفزيون تستخدم آنت إذا  •

Settings) اإلعدادات ( |System) ثم ،)النظام:  
  . الفيديو آخرج) مرآب (Composite الخيار تحديد من تأآد  -
 . منطقتك في المستخدم للنظام التلفزيون نظام إعداد مالئمة من تأآد  -

| ) الرئيسية (Home شاشة إلى فانتقل ،LCD تلفزيون تستخدم آنت إذا  •
Settings) اإلعدادات ( |System) ثم ،)النظام:  

  . الفيديو آخرج HDMI الخيار تحديد من تأآد  -
  ).تلقائي (Auto على الفيديو دقة ضبط من تأآد  -

| ) اإلعدادات (Settings| ) الرئيسية (Home شاشة إلى انتقل ينقطع .جانبي شريط في يظهر أو الفيديو عرض
Audio/Video) على األبعاد نسبة ضبط من وتأآد) الفيديو الصوت 

Normal) عادي.(  

 Photo| ) اإلعدادات (Settings| ) الرئيسية (Home شاشة إلى انتقل .مشوهة الشرائح عرض صور
 Fit to screen أو) آاألصل أبقها (Keep as original وحدد) الصور(
  ). الصورة تحجيم (Photo Scaling حقل في) الشاشة حجم مالئمة(
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  المشكلة الحل

 الملفات

 .تعمل ال الملفات  .155 الصفحة في" المدعومة التنسيقات" إلى ارجع. التوافق من تأآد  •
 . لالستخدام قابل تنسيق إلى الملف لتحويل للوسائط محول برنامج استخدم  •

 الصوت

 .صوت يوجد ال  . الترفيه بوحدة الصوت مستوى آتم عدم من تأآد  •
| ) اإلعدادات (Settings| ) الرئيسية (Home شاشة إلى تقلان  •

System) الصحيح الصوت خرج إعداد تمكين من وتأآد) النظام.  
 اإلعداد تمكين فيجب مرآب، صوت آابل تستخدم آنت إذا  -

Stereo) ستريو.(  
 فيجب ،HDMI أو) ضوئي (S/PDIF وصلة تستخدم آنت إذا  -

  ).رقمي (Digital اإلعداد تمكين
إذا آنت تشاهد فيديو يدعم قنوات صوت متعددة، فتأآد من تعطيل الخيار   •

Audio Off) إيقاف تشغيل الصوت .( اضغط علىOptions) خيارات (| 
بشكل متكرر حتى يتم عرض ) إدخال (ENTER، ثم اضغط على >رمز<

   .قناة الصوت المطلوبة

   USB جهاز

  : أن من تأآد  . )الوسائط مكتبة (Media Library عملية فشلت
  . فقط للقراءة بحماية مزود غير USB جهاز  •
  . HFS+ Journaling الملفات نظام يستخدم ال USB جهاز  •
  . USB جهاز على آافية تخزين مساحة هناك  •

  الشاشة في مرئي غير المتصل USB جهاز
Home) الرئيسية .(  

 . فقط USB السعة آبير التخزين وضع الوسائط مشغل يدعم  •
  ". السعة آبير تخزين آجهاز "USB جهاز تكوين من تأآد

 أو NTFS (مدعوم USB لجهاز الملفات نظام أن من تأآد  •
FAT/FAT32 أو HFS+ .(  

   بعد عن التحكم جهاز

  .مرة آل في فقط واحد زر على اضغط  • .يعمل ال الوسائط لمشغل بعد عن التحكم جهاز
  .صحيح بشكل البطاريات ترآيب من تأآد  •
 البطاريات استبدل. بالفعل نفدت قد البطاريات شحنة تكون أن الممكن من  •

  .جديدة بأخرى
  .الوسائط ومشغل بعد عن التحكم جهاز بين المسار إعاقة عدم من تأآد  •
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  المشكلة الحل

  الثابتة البرامج ترقية

 بعد الثابتة البرامج ترقية الستعادة البداية شاشة تظهر
 يقوم الوسائط مشّغل ّنأ أو الوسائط مشّغل بتشغل قيامك
  .البداية شاشة تشغيل بإعادة

  . الحالية أو السابقة الثابتة البرامج ترقية عملية فشلت
 على للحصول 147 صفحة إلى انتقل. الثابتة البرامج ترقية عملية آرر  •

  . التعليمات
 تعيين بإعادة فقم للنظام، الثابتة البرامج تحديث على قادر غير بقيت إذا  •

  . التعليمات على للحصول 142 صفحة إلى انتقل. مالنظا
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  الشائعة الخطأ رسائل
  

 اإلجراء بهذا قم  الرسالة هذه ظهرت إذا

HOME) الرئيسية (  

Hard drive cannot aggregate . 
  .)التجميع يمكنه ال الثابت القرص محرك(

 حددست. هذه الخطأ رسالة ظهور إمكانية إلى تؤدي مختلفة حاالت توجد
 وحدة على آافية غير مساحة استخدام المثال، سبيل على. المشكلة الرسالة
  .journaled ملفات نظام أو التخزين

  . بك الخاصة الوسائط ملفات على يحتوي الذي USB جهاز  ).تخزين جهاز يوجد ال. (No storage present بتوصيل قم

Media Library requires more storage 
space] :XXXMB) [تتطلب Media Library 

  ])XXXMB: [أآبر تخزين مساحة) الوسائط مكتبة(

  . الوسائط مشغل عن وفصله USB جهاز بإخراج قم  .1
 الضرورية غير الملفات وحذف بالكمبيوتر USB جهاز بتوصيل قم  .2

  . المطلوبة التخزين بمساحة للوفاء
  . أخرى مرة الوسائط بمشغل USB جهاز بتوصيل قم  .3

 Please turn off journaling on the قم  .1  . الوسائط مشغل عن وفصله USB جهاز بإخراج
attached storage's file system for the 

media player to compile the media 
library. )

 وتعطيل بك الخاص Apple بكمبيوتر USB جهاز بتوصيل قم  .2
) Apple تعليمات (Apple Help إلى ارجع. journaling وظيفة

 journaling نظام تشغيل إيقاف الرجاء  . المعلومات على للحصول
 تمكين أجل من المتصل التخزين جهاز ملفات نظام على
  .) الوسائط مكتبة تجميع من الوسائط مشغل

  . أخرى مرة الوسائط بمشغل USB جهاز بتوصيل قم  .3

Unable to compile media library on 
read-only storage .)مكتبة تجميع يتعذر 

  .)فقط للقراءة تخزين جهاز على الوسائط

  . الوسائط مشغل عن وفصله USB جهاز بإخراج قم  .1
  حماية تعطيل من وتأآد بالكمبيوتر USB جهاز بتوصيل قم  .2

  . فقط للقراءة
  .أخرى مرة الوسائط بمشغل USB جهاز بتوصيل قم  .3

 .Unable to compile media library  .هذه الخطأ رسالة ظهور إمكانية إلى يؤديان مختلفتان حالتان توجد
Please check your storage setting .

)
  .األقراص) محرآات (محرك على آافية غير التخزين مساحة  .1

 إعداد من التحقق الرجاء. الوسائط مكتبة تجميع يتعذر
  .)التخزين

 تكوين تم  .2  ".فقط للقراءة "آـ األقراص محرك
 محرك إعدادات بتعديل قم أو األقراص محرك على تخزين مساحة إفراغب قم

  .الخطأ هذا لحل األقراص

Unrecognized storage.  
  .) عليه متعرف غير تخزين جهاز(

  . آخر USB جهاز استخدم. مدعوم غير USB جهاز موديل

 WD USB أخطاء اآتشاف: Question XX تشير
HDD وإصالحها  

 من الفني بالدعم اتصل. النظام تشخيص في لخل إلى الرسالة هذه
WD للمساعدة طلًبا .  

 المحتوى تشغيل

This folder is empty) .يحتوي آخر مجلًدا حدد. المحدد المجلد في مدعومة وسائط ملفات توجد ال  .)فارغ المجلد هذا 
  . الصحيح بالتنسيق الوسائط ملفات على
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  الرسالة هذه ظهرت إذا اإلجراء بهذا قم

 دليل ةمراجع يرجى. المحدد الملف تشغيل يتعذر
 الملفات بتنسيقات قائمة على لالطالع المستخدم
  .المدعومة

 بتعيين قم أو الوسائط مرآز عن وفصله USB جهاز بإخراج قم  .1
  .الملف موقع تحديد أثناء الوسائط لمرآز أقراص محرك

 الملف افحص أو لديك، الكمبيوتر بجهاز USB جهاز بتوصيل قم  .2
 أن من وتأآد الوسائط لمرآز يالداخل األقراص محرك على الموجود
 في" المدعومة التنسيقات" انظر (مدعوًما/صحيًحا الملف تنسيق

  ). 155 الصفحة
  .الضرورة عند أخرى مرة الوسائط بمرآز USB جهاز بتوصيل قم  .3

  
 المتداولة األسئلة

  التشغيل؟ قوائم وأنشئ الوسائط ملفات على أعثر آيف
 وتحرير ترتيب بتشغيل لك تسمح والتي ،iTunesو Winamp مثل حالًيا، ئطالوسا لتشغيل تطبيقات عدة تتوفر
 التعريف بيانات معلومات وتحرير التشغيل قوائم إنشاء إمكانية أيًضا هذه الوسائط مشغالت لك تتيح آما. الوسائط ملفات
 التطبيقات هذه فيه تتوفر الذي الموقع لتحديد لديك المستعرض باستخدام اإلنترنت في البحث يمكنك. الوسائط لملفات
  .للتنزيل

  الكمبيوتر؟ إلى مضغوط موسيقى قرص من الملفات بنسخ أقوم آيف
 ) الفيديو أو (الصوت محتوى نسخ عملية هي ،)مضغوط قرص من النسخ (Ripping أو الرقمي الصوت استخراج

 من أو DVD أقراص أو المضغوطة اصآاألقر للنقل، القابلة الوسائط من يتم مثلما تماًما الثابت، القرص محرك إلى
  .الوسائط تدفقات

  :الكمبيوتر إلى المضغوطة األقراص من الموسيقى لنسخ

  .بالكمبيوتر الضوئي األقراص محرك في المضغوط القرص أدخل  .1
  .Windows Media Player أو iTunes مثل الكمبيوتر، إلى الموسيقى لنسخ تستخدمه الذي البرنامج افتح  .2
  ،)iTunes باستخدام) (استيراد (Import الزر على اضغط  .3

 -  - أو

  ).Windows Media Player باستخدام) (قرص من نسخ (Rip الزر على اضغط

 ملفات حفظ يتم الذي المكان والحظ) Windows Media Player (نسخها تريد التي الموسيقى فوق انقر  .4
 iTunes موسيقى مكتبة إلى بالكامل المضغوط رصالق باستيراد iTunes يقوم. نسخها بعد فيه الموسيقى
  .بك الخاصة

  ).Windows Media Player) (قرص من النسخ بدء (Start Rip الزر على اضغط  .5
  .اآلن لديك الكمبيوتر على الموسيقى أصبحت لقد. المضغوط القرص بإزالة قم القرص، من النسخ اآتمال عند  .6

 
 قد  .توزيعها أو نسخها تمنع التي النشر حقوق نينبقوا محمية الموسيقى بعض تكون

  الوسائط؟ مشغل مع شامل بعد عن تحكم جهاز استخدام يمكن هل
  .Logitech Harmony موديالت مثل شيوًعا، الشاملة بعد عن التحكم أجهزة أآثر استخدام يمكنك
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 الملحق

 تشغيل التنسيقات متعدد محتوى
 تكون قد لكنها الرقمي المحتوى نفس من األخرى الملفات تجمع التي الملفات أنواع أحد هو التنسيقات متعدد الملف إن

 الفيديو مثل مكونات، بعض الحقيقة في يتضمن قد المفرد الفيديو ملف المثال، سبيل على. أخرى رقمية بتنسيقات مشفرة
. التنسيقات متعددة تالملفا من مختلفة أنواع عدة تشغيل الوسائط لمشغل يمكن. سوًيا مجمعة والصورة والصوت
  .155 الصفحة في" المدعومة التنسيقات" راجع المدعومة، بالتنسيقات تفصيلية قائمة على للحصول

  

 حاوية الصوت ترميز
  الحاوية

 فيديو الفيديو ترميز
 الحاوية

 قائمة  *الترجمة الصور
  التشغيل

MP3 
 

MP2 
 

WAV/PCM/
LPCM 

 
Dolby 
Digital 
Plus** 

 
FLAC 

 
WMA/WMA 

Pro 
 

AAC 
 

DTS**** 
 

OGG 
Vorbis 

AIFF 
 

MKA 
 

OGG 

MPEG 1 
 

MPEG 2 
 

MPEG 4 
(ASP, 
AVC 

HD/H.264) 
 

VC-1 
 

Xvid 

AVI 
 

VOB/ISO 
 

WMV9 
 

DVR-MS 
 

MKV 
 

MOV 
 

DAT 
(VCD/SVCD) 

 
tp, ts, 

m2t/m2ts 
 

FLV 

GIF 
 

BMP 
 

JPEG 
 

TIF/TIFF*** 
 

PNG 
 

SRT 
 

SUB 
 

SMI 
 

SSA 
 

ASS 

PLS 
 

WPL 
 

M3U 

   
 : التالية المعلمات مع) باسم حفظ (Save As إجراء ثم ،)مفكرة (Notepad بتطبيق الملف افتح مختلف، بتنسيق المشفرة الترجمة ملفات لتحويل*

  .UTF-8 – والتشفير الملفات ل – الملف نوع
   من ترخيص بموجب التصنيع تم. بالاستق جهاز عبر رقمي مسار طريق عن) channel+2 (القناة ثنائية إشارة إرسال يتم. فقط القنوات ثنائي**

Dolby Laboratories" .Dolby "ورمز D لشرآة تجاريتان عالمتان هما المزدوج Dolby Laboratories.  
 طبقة***  .فقط واحدة

 وبراءات 6,487,535؛ 5,978,762؛ 5,974,380؛ 5,956,674؛ 5,451,942: # أمريكية اختراع براءة يحمل ترخيص بموجب مصنعة****
 لشرآة تجارية عالمات هي والرمز DTS وشعارات مسجلة، تجارية عالمة هي DTS .معلقة أو إصدارها تم التي األخرى والعالمية األمريكية ختراعاال

DTS, Inc.  
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 المدعومة التنسيقات
  

 الحاوية/التنسيق الترميز الملف اسم امتداد

 الفيديو

.AVI فيديو: 
Xvid 
AVC 

MPEG1/2/4 
WMV9 

VC-1 
 :صوت

MPEG Audio 
PCM 

Dolby Digital 
DTS 

AVI 

.MPG/.MPEG فيديو: 
MPEG1/2  

 :صوت
MPEG Audio 
Dolby Digital 

DTS 
PCM  

mpeg ps 

.MKV فيديو: 
h.264  
x.264 
AVC 

MPEG1/2/4 
WMV9 

VC-1 
 :صوت

MPEG Audio 
PCM 

Dolby Digital 
DTS 
AAC 

MKV 

.TS/.TP/.M2T فيديو: 
MPEG1/2/4 

AVC 
VC-1 
 :صوت

MPEG Audio 
Dolby Digital 

DTS 

TS 

.MP4/.MOV فيديو: 
MPEG4 

AVC 
 :صوت

AAC 
MPEG Audio 
Dolby Digital 

Quicktime 
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 الملف اسم امتداد الترميز الحاوية/التنسيق

.ASF/.DVR-MS/.WMV فيديو: 
MPEG2 
WMV9 

VC-1 
 :صوت

WMA/WMA Pro 
Dolby Digital 

ASF 

.VOB/.ISO فيديو: 
MPEG1/2 

 :صوت
MPEG Audio 
Dolby Digital 

DTS 
PCM 

VOB/ISO 

.M2TS فيديو: 
MPEG1/2/4 

AVC 
VC-1 
 :صوت

MPEG Audio 
Dolby Digital 

DTS 

M2TS 

.WMV9 VC-1 WMV9 

.FLV H.264 FLV 

  .القنوات متعدد رقمي مجسم صوت خرج لتشغيل صوتي استقبال جهاز يلزم

  :للفيديو مالحظات
1 .MPEG-2 MP@HL 1920 إلى تصل بدقةx1080p24 1920 أوx1080i30 1280 أوx720p60. 
 الحرآة تعويض لتقنية دعم يوجد ال .األخطاء في ومرونة البيانات وتقسيم B صور دعم ،1280x720p30 إلى تصل بدقة MPEG4.2 ASP@L5 الشكل مستطيل فيديو ترميز فك  .2

 .(GMC) الشاملة
3 .WMV9/VC-1 MP@HL 1280 حتىx720p60) <90% صورة ماآرو لمجموعات P 1920 دقة أو )حرآة متجهات 4 لهاx1080p24. 1280 إلى تصل دقةx720p30 أو 

1920x1080i25 4بت تدفق حالة في MV  مقيد غير. 
4 .VC-1 AP@L3 1920 حتىx1080i30) <60% صورة ماآرو لمجموعات B 1920 دقة أو )حرآة متجهات 4 لهاx1080p24، 1280 أوx720p60. إلى تصل دقة 

1920x1080i25 1920 أوx1080p24 1280 أوx720p60 4 بت تدفق حالة يف MV مقيد غير. 
5 .MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 720 إلى تصل بدقةx480p30 720 أوx576p25 ذلك في بما FMO وASO. 
6 .MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1، وHP@L4.1 1920 إلى تصل بدقةx1080p24 1920 أوx1080i30، 1280 أوx720p60 )مواصفات بمطابقة مقيد BD، 

 .CABAC لتدفقات أقصى آحد الثانية في/بايت جامي 180و ،)HD-DVDو

  
  

 الحاوية/التنسيق الترميز اسم

 الصوت

 يوجد ال MPEG  MP1/2/3/a صوت

AAC MPEG 2/4 AAC LC/HE 1 .ADTS  
2 .ADIF  

M4A/MP4A MPEG 2/4 AAC LC/HE Quicktime 

FLAC FLAC FLAC 

WAV PCM (Microsoft®) WAVE 

156 – الملحق



 
WD TV Live/Live Plus HD الدقة عالية الوسائط مشغالت

المستخدم دليل

 اسم الترميز الحاوية/التنسيق

 الصوت

LPCM/PCM PCM يوجد ال 

OGG OGG VORBIS OGG 

WMA WMA ASF 

AIF/AIFF PCM AIFF 

MKA 1 .صوت MPEG   
2 .MPEG 2/4 AAC LC/HE  
3 .PCM (Microsoft) 

MATROSKA 

Dolby Digital Dolby Digital يوجد ال 

DTS DTS يوجد ال 

  .القنوات متعدد رقمي مجسم صوت خرج لتشغيل صوتي استقبال جهاز يلزم
  
 
  

 اسم النوع
 أخرى قيود الدقة الترميز ملفال

 الصور

BMP bmp 2048  )شيوًعا اآثر (مضغوط غيرx2048 متوفر غير 

 RGB بت 24 مضغوط غير
 )شيوًعا أآثر(

2048x2048 مدعومة، غير المتعددة الصفحات 
 فقط األولى الصفحة يعرض

TIFF tif/tiff 

LZW) 2048  )أقل فقدx2048 متوفر غير 

PNG png DEFLATE) 2048  )أقل دانفقx2048 متوفر غير 

GIF gif LZW) 2048  )أقل فقدx2048 ،فقط األولى الصفحة يدعم للمتحرآة 

JPEG) أآثر ) (ضغط منقوص
  )شيوًعا

4096x4096 CMYK مدعوم غير JPEG jpeg/jpg 

Progressive 1280x720 متوفر غير 

 غير BMP ملفات. فقط TIFF ملفات واحدة، طبقة. 2048 إلى تصل المتتالية JPEGو فقط، المضغوطة RGB JPEG تنسيقات
  .الحاضر الوقت في أخرى قيود معرفة عدم إلى" متوفر غير "تشير. فقط المضغوطة
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 الصورة
 المصغرة

 القيود الدعم

 الموسيقى

 مصغرة صورة له الذي EXIFو الملف اسم امتداد ID3 تنسيق فقط يدعم

mp3 عالمة في مصغرة صورة نعم id3) عالمة" APIC "أو"PIC("  

wma تنسيق في مصغرة صورة نعم asf") WM/Picture "الممتدة المعلومات في(  

m4a تنسيق في مصغرة صورة نعم ("moov/udta/meta/ilst/covr") 

mp4a تنسيق في مصغرة صورة نعم ("moov/udta/meta/ilst/covr") 

flac تنسيق في مصغرة صورة نعم flac 

asf تنسيق في مصغرة رةصو نعم asf") WM/Picture "الممتدة المعلومات في(  

wmv تنسيق في مصغرة صورة نعم asf") WM/Picture "الممتدة المعلومات في(  

mp4 تنسيق في مصغرة صورة نعم") moov/udta/meta/ilst/covr("  

jpg التنسيق في مصغرة صورة نعم exif  

jpe التنسيق في مصغرة صورة نعم exif  

tiff التنسيق في مصغرة صورة نعم exif  

tif التنسيق في مصغرة صورة نعم exif  

jpeg التنسيق في مصغرة صورة نعم exif  
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  التنظيمي التوافق
  )FCC (الفيدرالية االتصاالت للجنة ب الفئة معلومات

 االتصاالت لجنة قواعد من 15 لجزءل طبقًا ب الفئة من الرقمية األجهزة حدود مع توافقه وثبت الجهاز هذا اختبار تم
. سكنية أماآن في الترآيب عند الضار التداخل ضد المالئمة الحماية لتوفير مخصصة الحدود هذه). FCC (الفيدرالية
 مع تداخل حدوث في تتسبب قد والتي السلكية، تردد طاقة منه ينبعث أن الممكن ومن ويستخدم الجهاز هذا يصدر
  ذلك، ومع. المصنعة الجهة إرشادات لدليل وفقًا واستخدامه الجهاز ترآيب يتم لم إذا سلكيةالال االتصاالت استقبال

 ضار تداخل حدوث في بالفعل الجهاز هذا تسبب إذا. معينة بطريقة الترآيب عند التداخل حدوث بعدم ضمان يوجد ال
 على نحثك فنحن تشغيله، إعادة ثم الجهاز لتشغي إيقاف طريق عن تحديده يمكن ما وهو التلفزيون، أو الراديو باستقبال
  : التالية اإلجراءات من أآثر أو واحد طريق عن التداخل إصالح محاولة

  .مكانه من انقله أو االستقبال هوائي اتجاه بتغيير قم ▪
  .والمستقبل الجهاز بين الفاصلة المسافة زد ▪

 بتوصيل قم ▪  .المستقبل بها المتصل لكت عن مختلفة آهربية دائرة على موجود منفذ في الجهاز
  .المساعدة على للحصول خبرة ذو تلفزيون/راديو فني أو التاجر استشر ▪

ICES-003/NMB-003 Statement 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 .ب الفئة ICES-003 الكندية المعايير مع الجهاز هذا يتوافق

 السالمة توافق
 أجهزة :CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03 ،UL-60065 ،7th Ed. وآندا المتحدة للواليات معتمد

 .السالمة متطلبات – المشابهة اإللكترونية واألجهزة والفيديو الصوت

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03,  
UL-60065, 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – 
Exigences de sécurité. 

  .UL قائمة في مدرج متوافق متردد تيار محول مع فقط لالستخدام الجهاز هذا

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed". 

 ألوروبا CE توافق
Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable 
Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) 
and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in 
accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western 
Digital Europe. 

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den 
anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen 
auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie 
(2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe 
eingesehen werden. 
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Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de 
l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive 
Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives 
applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe. 

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive 
del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE)  
e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti 
direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso 
Western Digital Europe. 

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las 
correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye  
la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE).  
Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas 
correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western 
Digital en Europa. 

 

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt  
det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet 
(2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om 
Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos 
Western Digital Europa. 

 

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av  
gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og 
lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til 
gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe. 

 

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa 
olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien 
EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). 
"Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on 
arkistoituna Western Digital Europe:ssa. 

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей 
системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза,  
в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC)  
и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление  
о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией 
Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения. 
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  )فقط آوريا جمهورية (KCC إشعار
  
  
  
  

 بيئة، أي في استخدامه ويمكن التجارية غير لألغراض الجهاز هذا اعتماد تم قد أنه مالحظة الرجاء ب، الفئة 1 جهاز
  . السكنية المناطق ذلك في بما

  ) الصين (البيئي التوافق

  )جميع المناطق باستثناء أستراليا ونيوزيلندا( الضمان معلومات
 الخدمة على الحصول

  األصل في المنتج منه اشتريت الذي بالبائع باالتصال إما فقم صيانة، إلى المنتج هذا احتاج إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك WD تقدر
 المواد إعادة إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية حول معلومات على للحصول http://support.wdc.com المنتج بدعم الخاص موقعنا بزيارة قم أو
)RMA .(برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا RMA به مصرح غير مرتجع أي إعادة سيتم. المنتج إلعادة وإرشادات) ،لم مرتجع أي مثل 
 وتوجيهها عليها والتأمين مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن يجب. الخاصة نفقتك على إليك) شأنهب RMA رقم إصدار يتم
 WD منتج شحن أو تخزين في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بالعبوة االحتفاظ عليك يجب. بك الخاصة اإلعادة مستندات على الموضح العنوان إلى

 تتحمل ال. http://support.wdc.com الموقع عبر) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحديد. بك الخاص
WD حيازتها ضمن يقع منتج أي في المتضمنة البيانات أو المفقودة البيانات استعادة أو السبب آان أيًا البيانات فقدان مسئولية.  

 لمحدودا الضمان
 مواصفات مع يتوافق فهو ولذا والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء المنتج، يكون أن WD تضمن
WD .والجنوبية الشمالية أمريكا ةمنطق في) 1 (واحد عام هي المحدود الضمان مدة. المنتج فيه اشتريت الذي البلد على المحدود ضمانك مدة وتتوقف 

 ستبدأ. ذلك بغير القانون يلزم لم ما الهادي، والمحيط آسيا دول منطقة في) 1 (واحد وعام وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا منطقة في عامان) 2(و والوسطى،
 المنتج أن WD تأآدت إذا إرجاعه يتم منتج أي عن ؤوليةمس أية WD تتحمل ال. بك الخاص الشراء إيصال في المدون الشراء تاريخ من المحدود ضمانك فترة
 للمنتج WD استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه يمكن ال) b (أو موجود غير) a (عنه المعلن العيب أن أو WD شرآة من سرقته تم قد آان
 المنتج يكن لم ما الخارجية، األغلفة إزالة أو وفتح الملصقات إتالف أو إزالة ذلك في بما (التعديل أو الصحيح غير الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) c (أو

 في موضح هو آما للتطبيق، القابلة التعليمات نطاق ضمن المحدد التعديل وآان صيانتها للمستخدم يمكن التي المحدودة المنتجات قائمة في مدرجًا
http://support.wdc.com(، غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود أثناء االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة أو WD .أعاله، المبينة للقيود ووفقًا 

 من السابق الضمان يمتد. المنتج استبدال أو إصالح هو االختيار، في WD حرية وحسب أعاله المحددة الضمان فترة خالل والحصري الوحيد ضمانك سيعد
WD إصالحه تم الذي المنتج شحن تاريخ من يومًا) 90 (تسعين لمدة أو األصلي للضمان السارية المدة لبقية بدالهااست أو إصالحها تم التي المنتجات ليشمل 
  .أطول آان أيهما استبداله، أو
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 حلول لوآ أي) أ عن عوضًا هي هنا المقدمة الحلول. جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ويسري الوحيد WD ضمان هو السابق المحدود الضمان
 معين، لغرض المالءمة أو التسويق بقابلية ضمني ضمان أي الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما قانونية، أو ضمنية أو صريحة سواء أخرى، وضمانات

 أية أو الخاصة أو يةالتبع أو العرضية األضرار الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي باألضرار يتعلق فيما WD ومسئوليات التزامات وآل أي) وب
 إمكانية بشأن النصح بتوفير WD قامت إذا حتى المنتج، أداء أو استخدام أو بشراء يرتبط أو عن ناجم بيانات فقدان أو نفقات أو فوائد فقدان أو مالية خسارة
. عليك أعاله القيود تسري ال قد ولذلك التبعية، أو عرضيةال األضرار تقييد أو باستثناء المتحدة، الواليات في الواليات بعض تسمح ال. األضرار هذه مثل حدوث
 بزيارة تفضل المعلومات، من مزيد على للحصول. أخرى إلى والية من تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد معينة قانونية حقوقًا الضمان هذا يمنحك

http://support.wdc.com/warranty/policy.asp. 

  )دا فقطأستراليا ونيوزيلن(معلوماتالضمان 
  .بالنسبة للعمالء الذين يشترون المنتجات في أستراليا ونيوزيلندا، برجاء الرجوع إلى معلومات الضمان هذه

ويحدد هذا . ال شيء في هذا الضمان يعدل أو يستبعد حقوقك القانونية بموجب قانون المنافسة والمستهلك األسترالي أو قانون ضمانات المستهلك في نيوزيلندا
  .  المفضل لتسوية مطالبات الضمان والذي من المرجح أن يكون سريًعا وبسيًطا لجميع األطرافWDنهج الضمان 

 . ال توجد ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية من قبل القانون بخصوص المنتج، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك الواردة في قانون بيع السلع
  .لندا ألغراض تجارية، فإنك تقر وتوافق على عدم انطباق قانون ضمانات المستهلك النيوزيلنديإذا آنت قد اشتريت منتجك في نيوزي

يحق لك االستبدال واسترداد األموال بسبب وجود خلل آبير . في أستراليا، ال يمكن استبعاد سلعنا التي تأتي بضمانات بموجب قانون المستهلك األسترالي
ويحق لك آذلك إصالح السلع أو استبدالها إذا لم تكن بجودة مقبولة ولم يرقى الخلل . رى يمكن تقديرها بصورة معقولةوالتعويض عن أي خسائر أو أضرار أخ

  . وما يشكل خلًال آبيًرا منصوص عليه في قانون المستهلك األسترالي. إلى مستوى العيب الكبير

  الضمان
كون خالل المدة المحددة أدناه، خالًيا من عيوب المواد والصناعة، آما سيكون مطابًقا  أن يكون المنتج، في حالة االستخدام العادي، سوف يWDتضمن 

وتبدأ فترة الضمان اعتباًرا من تاريخ . تصل مدة الضمان الخاصة بك إلى سنة واحدة في أستراليا ونيوزيلندا، ما لم يلزم القانون بغير ذلك. WDلمواصفات 
يشترط وجود دليل الشراء لتكون مؤهًال للحصول على الضمان وتحديد تاريخ بدء . اص بك من موزع أو بائع معتمدالشراء الموجود على إيصال الشراء الخ

ـ . سريان هذا الضمان  حيث تم شحن المنتج WDلن يتم توفير خدمة الضمان ما لم يتم إرجاع المنتج إلى الموزع أو البائع المعتمد، أو مرآز اإلرجاع اإلقليمي ل
  أن المنتج WD أية مسؤولية عن أي منتج مرتجع إذا قررت WDال تتحمل .  وفًقا لما تراه ضمانات ممتدة للشراءWDقد تتيح . WD قبل ألول مرة من

 أو لم يتم استخدامه في الوظيفة المخصصة له ) 3(، أو WDلم يتم استخدامه وفًقا لمواصفات وتعليمات ) 2(لم يتم شراؤه من موزع أو بائع معتمد، أو ) 1(
 للمنتج أو WDيتعذر إصالحه على نحو معقول بسبب وقوع التلف قبل استالم ) ب(غير موجود أو ) أ( أو أن العيب المزعوم WDمسروًقا من شرآة ) 4(
 ما لم يكن المنتج مدرجًا بما في ذلك إزالة أو طمس الملصقات وفتح أو إخراج األغلفة الخارجية،(بسبب سوء االستعمال أو الترآيب غير السليم أو التعديل ) ج(

في قائمة المنتجات القابلة للخدمة المحدودة من قبل المستخدم وأن يكون التعديل المحدد ضمن نطاق التعليمات السارية، آما هو موضح في 
http://support.wdc.com( أو نتيجة وقوع حادث أو سوء االستعمال أثناء وجود المنتج في حيازة شخص آخر غير ،WD.  

أسباب خارجية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، إساءة المعاملة، أو ) أ(تبر المنتجات عناصر معقدة وهشة قد تصاب بالخلل أحياًنا بسبب تع
نات أو فسادها أو قد تتسبب مظاهر الخلل هذه في فقدان البيا. العيوب الداخلية) ب(التعرض للحرارة والبرودة والرطوبة أو انقطاع التيار الكهربائي، أو 

الحظ أنك مسؤول عن فقدان البيانات أو فسادها أو حذفها أو تحريفها مهما آان السبب، وآذلك عن النسخ االحتياطي وحماية البيانات . حذفها أو تغييرها
دة على المنتج، واستكمال نسخة احتياطية يجب أن توافق على النسخ االحتياطي المستمر لكافة البيانات الموجو. من الضياع والفساد أو الحذف أو التغيير

  .WDقبل السعي نحو الحصول على أي فئة من الخدمات العامة والدعم التقني من 
في أستراليا، إذا لم يكن المنتج من النوع الذي يتم الحصول عليه عادة بغرض االستخدام أو االستالك الشخصي أو المنزلي أو األسري، شريطة أن يكون القيام 

  .  تحد من مسؤوليتها في استبدال المنتج أو توريد بديل مثيل له أو أفضل منهWD عادًال ومعقوًال، فإن بذلك

يومًا من تاريخ الشحن للمنتج الذي ) 90(يمتد هذا الضمان ليشمل المنتجات التي تم إصالحها أو استبدالها لبقية المدة السارية للضمان األصلي أو لمدة تسعين 
  .  ويسري فقط على المنتجات المباعة على أنها جديدةWDيعد هذا الضمان هو الضمان الوحيد للجهة المصنعة لـ . ستبداله، أيهما آان أطولتم إصالحه أو ا

  الحصول على الخدمة
من الممكن اإلجابة عن . لمنتجإذا صادفت أية مشكلة، فالرجاء منحنا الفرصة لحلها قبل إعادة هذا ا.  عملك وتسعى دائمًا لتوفير أفضل الخدمات لكWDتقدر 

إذا لم تتوفر اإلجابة أو، . support.wdc.comأغلب أسئلة الدعم الفني من خالل قاعدة المعلومات الخاصة بنا أو عبر خدمة الدعم بالبريد اإللكتروني على 
  .لمستند على رقم الهاتف المناسب لك والمبين في مقدمة هذه اWDإذا آنت تفضل، فالرجاء االتصال بشرآة 
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إذا لم تستطع االتصال بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في . إذا أردت تقديم مطالبة، يجب عليك االتصال في البداية بالبائع الذي اشتريت منه المنتج في األصل
ول على الخدمة أو إقرار إعادة للحصول على معلومات حول آيفية الحص http://support.wdc.comاألصل، فبرجاء زيارة موقعنا الخاص بدعم المنتج 

مثل، أي (سيتم إعادة أي مرتجع غير مصرح به .  وإرشادات إلعادة المنتجRMAإذا تحدد أن المنتج قد يكون تالفًا، فسيتم تزويدك برقم ). RMA(المواد 
وية شحن معتمدة، والدفع مقدمًا والتأمين عليها يجب شحن المرتجعات المصرح بها في حا. إليك على نفقتك الخاصة)  بشأنهRMAمرتجع لم يتم إصدار رقم 

 أو البائع الذي اشتريت منه المنتج في األصل، بعد استالم مطالبة مؤهلة بموجب WDإذا قامت .  الخاص بكRMAوتوجيهها إلى العنوان الموضح مع رقم 
يام بإما إصالح المنتج أو استبداله بآخر مثيل له أو أفضل منه أو إعادة  أو ذلك البائع، وفق تقديره، القWDهذا الضمان، بإقرار صحة وسريان مطالبتك، فعلى 

إن المزايا المقدمة لك بموجب هذا الضمان مضافة إلى الحقوق . أنت مسؤول عن أي نفقات مرتبطة بأي مطالبة تتم بموجب هذا الضمان. تكلفة المنتج لك
  .مستهلك األسترالي أو قانون ضمانات المستهلك في نيوزيلنداوالتعويضات األخرى المتاحة لك بموجب قانون المنافسة وال

لتحديد فترة الضمان النهائية، تحقق من انتهاء .  الخاص بكWDيجب عليك االحتفاظ بالعبوة األصلية ومواد التعبئة الستخدامها في تخزين أو شحن منتج 
  .http://support.wdc.comعبر الموقع ) الرقم التسلسلي مطلوب(صالحية الضمان 

Western Digital Technologies, Inc. 
 100Suite, Michelson Drive 3355   

Irvine, California 92612 
  7000-672-949: هاتف

  support@wdc.com: البريد اإللكتروني

  ) "GNU  ")GPL عام عمومي ترخيص
 عام عمومي ترخيص أو GPL بموجب ومرخصة النشر بحقوق ومحمية أخرى ألطراف مملوآة برامج تتضمن المنتج هذا في المتضمنة الثابتة البرامج
 :وجد إن ،GPL مع بالتوافق .Western Digital لمستهلك الترخيص اتفاقية وليس ")GPL Software "بـ إجماال إليه المشار") (LGPL ("مخفف

 أو http://support.wdc.com/download/gpl من مصروفات أي بدون "GPL برامج" GPL Software لـ المصدر رمز تنزيل يجوز (1 
 Customer بـ باالتصال أو http://support.wdc.com/download/gpl من رمزية مصروفات مقابل مضغوط قرص على عليه الحصول

Support) وتعديل توزيع، وإعادة استخدام، إعادة يجوز (2 الشراء؛ تاريخ من سنوات ثالث خالل (العمالء دعم GPL Software )برامج GPL(؛ 
 ويجوز ،GPL من نسخة هنا مرفق (4و القانون؛ به يسمح الذي للحد ضمان، أي يتوفر ال وحدها، )GPL برامج( GPL Software بـ يتعلق فيما (3 

 .http://support.wdc.com/download/gpl على أيًضا عليها العثور ويجوز ،http://www.gnu.org من عليها الحصول

   شرآة تتحمل ال. الخاصة مسؤوليتك على يقع المصدر، مفتوحة البرامج من أي الحصر ال المثال سبيل على فيها، التالعب أو امجالبر تعديل إّن
Western Digital شرآة توفر لن. التالعب أو التعديل هذا مثل مسؤولية Western Digital البرامج تعديل محاولة أو بتعديل قمت منتج أي دعم خدمة 

  .Western Digital شرآة قبل من المزودة

 

 االختراع  وبراءات6,487,535؛ 5,978,762؛ 5,974,380؛ 5,956,674؛ 5,451,942: #أمريكية  اختراع براءة يحمل ترخيص بموجب مصنعة
  وشعاراتDTS 2.0+Digital Outتمثل  آما مسجلتين، تجاريتين عالمتين والشعار DTS يمثل .معلقة أو إصدارها تم التي األخرى والعالمية األمريكية

DTSلشرآة  تجارية  عالماتDTS, Inc.. البرامج على المنتج ويشتمل. © DTS, Inc. محفوظة الحقوق جميع. 

 

 .Dolby Laboratories لشرآة تجاريتان عالمتان هما المزدوج D ورمز" Dolby Laboratories" .Dolby من ترخيص بموجب التصنيع تم
  . جميع الحقوق محفوظة. معامل دولبي © 2005-1995 .عملسري غير منشور

  .آافة الحقوق محفوظة. معامل دولبي © 2006-2007
 

HDMI والشعار HDMI وواجهة High-Definition Multimedia Interface) أو تجارية عالمات هي) الدقة عالية المتعددة الوسائط واجهة دعم 
  .HDMI Licensing LLC لـ مسجلة تجارية عالمات

 

Rovi™ 

 حماية بأنظمة الفيديوآاسيت تسجيل أجهزة خالل من تغذيتها يتم التي الفيديو إشارات تتأثر قد. الفيديوآاسيت تسجيل جهاز خالل من الوحدة بتوصيل تقم ال
  .التلفزيون على الصورة تشويه وسيتم الطبع حقوق

 

Microsoft 
 الحصول بدون المنتج هذا خارج توزيعها أو التقنية هذه استخدام يحظر. Microsoft لـ المحددة كريةالف الملكية لحقوق تخضع تقنية على المنتج هذا يحتوي
  .Microsoft من المناسبة) الرخص (الرخصة على
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 هذا تخدميس. الطبع حقوق ذلك في بما الفكرية، ملكيتهم لحماية) Windows Media) WMDRM لـ الرقمية الحقوق إدارة تقنية المحتوى مالكو يستخدم
 لمالكو يجوز المحتوى، حماية عن WMDRM برنامج عجز حالة في. WMDRM بتقنية المحمي المحتوى إلى للوصول WMDRM برنامج الجهاز

 غير المحتوى على اإللغاء يؤثر ال. نسخه أو المحمي المحتوى لتشغيل WMDRM استخدام على البرنامج قدرة بإلغاء Microsoft مطالبة المحتوى
 المحتوى لمالكو يجوز. الرخص مع إلغاء قائمة تضمين Microsoft لـ يجوز أنه على توافق فأنت المحمي، للمحتوى الرخص بتنزيل تقوم عندما. يالمحم

  .الترقية يتطلب الذي المحتوى إلى الوصول بإمكانك يكون فلن الترقية، رفضك حالة في. محتواهم إلى للوصول WMDRM تقنية بترقية مطالبتك
 

. والنشر الطبع بحقوق المتمتع المحتوى ذلك في بما الفكرية، ملكيتهم لحماية Microsoft PlayReady محتوى إلى الوصول تقنية المحتوى مالكو تخدميس
 هازالج على تعذر إذا. WMDRM بتقنية المحمي المحتوى أو/و PlayReady بـ المحمي المحتوى إلى للوصول PlayReady تقنية الجهاز هذا يستخدم
 المحتوى استهالك على الجهاز قدرة بإلغاء Microsoft مطالبة المحتوى لمالكي يجوز فإنه ينبغي، آما المحتوى استخدام على المفروضة القيود تعزيز
 لمالكو يجوز .المحتوى إلى للوصول أخرى بتقنيات المحمي المحتوى أو المحمي غير المحتوى على الجهاز يؤثر أن ينبغي ال. PlayReady بـ المحمي
  .الترقية يتطلب الذي المحتوى إلى الوصول بإمكانك يكون فلن الترقية، رفضك حالة في. محتواهم إلى للوصول PlayReady تقنية بترقية مطالبتك المحتوى

 
Adobe® 

 موقع بزيارة قم المعلومات، من مزيد على للحصول .®Adobe® Flash تقنية المنتج هذا يتضمن
http://www.adobe.com/software/flash/about/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  .الفكرية حقوقهم استخدامات في للتحكم الطبع حقوق مالكي WD تحترم

 األخرى الحقوق أو االختراع لبراءات انتهاك أي أو باستخدامها تتعلق مسئولية أية WD تتحمل ال ذلك ومع ومعتمدة؛ دقيقة WD قبل من المقدمة المعلومات تعد
. WD بـ خاصة اختراع براءة حقوق أو اختراع براءة أية بموجب ذلك غير أو ضمنًا ترخيص أي منح يتم لم. استخدامها عن تنتج قد التيو أخرى بأطراف الخاصة
  .مسبق إشعار دون وقت أي في المواصفات تغيير في بحقها WD تحتفظ

: تجارية مسجلة في الواليات المتحدة والدول األخرى هي عالمات My Book وMy Passport وWD TV وWD والشعار WD وWestern Digitalآل من 
 المستند هذا في ذآرها تم قد التي األخرى العالمات .Western Digital Technologies, Inc هما عالمتان تجاريتان لـ WD Livewireو WD TV Liveو

  .األخرى الشرآات تخص

 .محفوظة الحقوق جميع .Western Digital Technologies, Inc لشرآة النشر حقوق 2012 ©

 

Western Digital 
3355 Michelson Drive, Suite 100 

Irvine, California 92612 U.S.A.   4779-705043-M042012  يناير 
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Symbols 

AccuWeather.com   73  
 74   الموقع تغيير  

Blockbuster   75 
CinemaNow   76 

Deezer   77  
  81، 80   التشغيل قائمة إلى إضافة  
  81   بحث  
  78   الدخول تسجيل  
 80   المفضلة الراديو جهزة  
  81   حساب حذف  
  79   الراديو  
  80   التشغيل قوائم  
  81   الهامة المخططات  
  79   مشغل  
  79   الموسيقى  

Facebook  
  83   اإلشعارات  
  83   األصدقاء  
  84   إنهاء  
  58   صورة تحميل  
  43   فيديو تحميل  
  82   الدخول تسجيل  
  82   الجدار  
 83   الصور خيارات  
  83   الصور  
  83   الفيديو ملفات  
  82   األخبار موجز  
Flickr   84  
  84   المحتويات استكشاف  
  85   العضو عن بحثال  
 86   الصور تدفق  
  86   مشغل  
Flingo   88 
HDMI  
 15   توصيل  
  7   موصالت  

Live365   89  
  94   الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة  
  91   االستماع  
  94   الضبط مسبقة القائمة إلى المحطة إضافة  
  93   البحث  
 96   الخروج تسجيل  
  89   الدخول تسجيل  
  95   تتفضيال  
  94   األغنية مالحظات تقديم  
  95   المسار معلومات على الحصول  

Mediafly   97  
  My Channels) 98   )القنوات 
  100   للمحتوى اإلضافية الوظائف استعراض  
  100   بحث  
  97   الدخول تسجيل  
  100   حساب حذف  
  99   المشغل خيارات  
  100   المحبوبة القنوات  
  98   مشغل  
Netflix   101  
  101   تنقل  
  101   القائمة العضوية  
 101   جديدة عضوية  
NTSC   132 

PAL   132 
Pandora   102  

  QuickMix   106 
  107   الخروج تسجيل  
  103   الدخول تسجيل  
  106   األغنية مالحظات تقديم  
  107   المحطات فرز  
 تشغيل قائمة في األغنية هذه لماذا  
  107   محطاتي
  104   محطات  
 أو األغنية على مرجعية عالمة وضع  
  107   الفنان

Play To   5 
RoHS   163 
Setup) إعداد(  
 143   الزمنية المنطقة حدد  

Toslink  
 7   موصالت  

TuneIn   108  
  111   الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة  
  109   االستماع  
 مسبقة القائمة في محطة إلى االسمتاع  
  110   الضبط

  110   الضبط مسبقة القائمة إلى المحطة إضافة  
  110   البحث  
 112   الخروج تسجيل  
  108   الدخول تسجيل  
  112   للمشكالت تقرير تقديم  
  111   المحطة معلومات على الحصول  

Windows 7  
  Play To   5 

YouTube   113  
  120   األشهر  
 Favorites إلى فيديو ملفات إضافة  

  127   )المفضلة(
  122   تصنيًفا األفضل  
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  118   المفضلة الفيديو ملفات أفضل  
  121   مشاهدة األآثر  
  116   الفيديو مقاطع عن البحث  
  117   البحث تاريخ  
  127   الخروج تسجيل  
  114   الدخول تسجيل  
  123   تفضيالت  
  126   الفيديو مقاطع تقدير  
  128   الوسائط مشغل من حساب حذف  
  115   حسابي  
  129   الترميز دعم  
  129   مقيد فيديو محتوى  
  124   مشغل  
  119   التجارية الفيديو ملفات  

  أ
 1   للتشغيل احتياطية إجراءات

  الملفات إدارة
 139   الملف نسخ  
 32، 31   التنقل أزرار

 151   وإصالحها الشاشة أخطاء استكشاف
  وإصالحها األخطاء استكشاف
  144   النظام تعيين إعادة  
  154   الوسائط مكتبة تجميع  
  153   الثابتة البرامج ترقية  
  154   المحتوى تشغيل  
  USB   152جهاز   
  152   بعد عن التحكم جهاز  
  154   الخطأ رسائل  
 151   العرض شاشة  
  152   الصوت  
 144   االفتراضية المصنع إعدادات إلى التعيين إعادة
  144   النظام تعيين إعادة

 144   اإلجراءات  
  الشبكة إعداد

  Ethernet   23 
  141   الجهاز اسم  
  141   الشبكة إعداد  
  142   تلقائًيا الدخول تسجيل  
  141   الالسلكية التفضيالت  
  141   االتصال فحص  
  26   الالسلكية  
  141   العمل مجموعة  
 لمشارآة الدخول تسجيل معلومات مسح  
  142   الشبكة

  samba   141ملقم   
 26   الالسلكية االتصال ةشبك إعداد

  اإلعدادات
  131   الجديدة القيم تطبيق  
  131   اإلعدادات شاشة في التنقل  
  141   الشبكة  

 130   اإلعدادات قائمة شريط  
  134   األفالم قائمة  
  131   الفيديو/الصوت قائمة  
  136   الصور قائمة  
  143، 141   النظام قائمة  

  ب
 GPL   164برنامج 

 GPL    164برنامج، 

  ت
  التثبيت

  10   متطلبات  
  17   مرآب AV وصورة صوت توصيل  
 USB    19توصيل   
  17، 16، 13   الطاقة توصيل  
  HDMI    15 ،18توصيل   
  الوسائط مكتبة تجميع

  35   استثناءات  
  35   تمكين  
 154   الخطأ رسائل  
  36   فئات  
  8   اإللكتروني LED مؤشر  
  146، 35   عامة نظرة  
  الوسائط محتوى موقع تحديد

 37   اليدوي البحث  
  38   البحث وظيفة  
  محوري تدوير

 59   الصور  
  48   الفيديو ملفات  
  الترجمة
  134   الحد إعداد  
  134   الخط حجم إعداد  
  134   االفتراضية اإلعدادات  
 47   تمكين  
  156   المدعومة التنسيقات  
 GNU   164عام  عمومي ترخيص
  لثابتةا البرامج ترقية

  149   اإلجراء  
 153   وإصالحها األخطاء استكشاف  
  النظام تفضيالت
  131   التنقل أزرار  
  134   الفيديو تتابع  
  137   الموسيقى تتابع  
  131   الفيديو/الصوت جودة  
 130   اإلعدادات قائمة شريط

  143   عامة وظائف  
  136   الصور وظيفة  
  الملفات تنسيقات
 155   إصالحهاو األخطاء استكشاف  
  156   الترجمة  
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  56   الصورة  
  156   التشغيل قائمة  
 163   )الصين( البيئي التوافق
  التنظيمي التوافق

 163   )الصين( البيئي التوافق  
 10   النظام توافق
  10   التوافق

 10   التشغيل أنظمة  

  ج
  USBجهاز 

  6   المدعومة األجهزة  
  21   اإلزالة  
  152   إصالحهاو األخطاء استكشاف  
  35   الوسائط مكتبة تجميع  
  19   توصيل  
  154   الخطأ رسائل  
 32، 31   )إخراج( Eject زر  
  20   الفصل  
  8   اإللكتروني LED مؤشر  
  146   الوسائط مكتبة  
  USB   7منافذ   
  9   بعد عن التحكم جهاز

  152   وإصالحها األخطاء استكشاف  
 9   تخطيط  
  31   اإلرسال نطاق  

  ح
 139   الملف حذف
 139   الملفات حذف

  خ
  اإلنترنت خدمات

  Live365   65 ،72 
  الشبكة خدمات

 67   الملفات نقل  
 133   الصوت خرج
  الفيديو خرج

  132   مرآب  
 132   المكون  
 65   الوسائط خوادم
  التصغير/التكبير خيارات
 60   الصور  
  48   الفيديو ملفات  
 44   الفيديو تشغيل خيارات
 54   الموسيقى تشغيل خيارات
 63   الشرائح عرض خيارات

  د
 144   الترميز دعم
 57   الرقمية الكاميرا دعم

  ر
  الرئيسية

  35   الشاشة في التنقل  
  56   الصور دليل  
  41   الفيديو دليل  
  52   الموسيقى دليل  
  154   الخطأ رسائل  
  32، 31   الزر  
 130   اإلعدادات شاشة  
  34   عامة نظرة  
 154   الخطأ رسائل

  ش
 141   الشبكة على WD TV شارك

  ص
  مرآب صورة/صوت

 17   توصيل  
  7   موصالت  
  فيديو/صوت

 6   المدعومة الوصالت  
  6   التلقائي المصدر وظيفة  
  الصور

  60   استدارة  
  137   التحجيم إعدادات  
  Facebook   58على  التحميل  
  59   محوري تدوير  
  156   ةالمدعوم التنسيقات  
  60   التصغير/التكبير خيارات  
  57   الرقمية الكاميرا دعم59   العرض خيارات  
  58   القائمة خيارات  
 56   عرض  
  MLB   36فئات   
  60   المعلومات لوحة  
  صيانة

 149   نظام  

  ط
  الطاقة

  17، 16، 13   تشغيل  
  13   العالمية المتردد التيار محول تكوينات  
  13   الكابل توصيل  
 32، 31   الطاقة زر  
  8   اإللكتروني LED مؤشر  
  7   المتردد التيار موصل  
 74   الطقس عرض طريقة
  73   الطقس

 74   الطقس عرض طرقة تغيير  

  ع
  المستعرض عرض

 138، 136، 135   المصغرة الصور وضع  
  138، 136، 135   القائمة وضع  
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  شرائح عرض
  63   التشغيل في التحكم أزرار  
  152   وإصالحها األخطاء فاستكشا  
  137   التتابع إعداد  
  137   االنتقال تأثير  
  61   موسيقية خلفية  
 61   عرض  
  137   الزمني الفاصل  
  37   العشوائي التشغيل وضع  
  64   التكرار وضع  

  ق
  التشغيل قائمة

 156   المدعومة التنسيقات  
  53، 42   تشغيل الفيديو، ملفات  

 46   الصوت قناة
  النظام إعداد ئمقوا

 المصنع إعدادات إلى التعيين إعادة  
  144   االفتراضية

  145   الجهاز تحديث  
  144   تلقائي تشغيل  
  144   إضافي ترميز دعم  
  146   )حول( About شاشة  
  145   النظام معلومات شاشة  
  138، 136، 135   المستعرض عرض  
 144   الملف حجم عرض  
  143   اللغة  
  144   المحتوى ترخيص مفتاح محو  
  143   الوسائط مكتبة  
  143   التوقف شاشة مهلة  
  الفيديو/الصوت قوائم

 133   الصوت خرج  
  132   الفيديو خرج  
  133   األبعاد نسبة  
  HDMI   132لـ  العميق اللون وضع  
  الصور قوائم

  137   االنتقال تأثير  
  137   الشرائح عرض تتابع  
  137   الصورة تحجيم  
  137   الزمني اصلالف  

  ل
  المعلومات لوحة

  61   الصور  
 63، 62   شرائح عرض  
  45   الفيديو ملفات  
  53   الموسيقى  

  م
  اإللكترونية LED مؤشرات
  8   الحالة  
 8   الطاقة  

 10   التشغيل نظام متطلبات
  الوسائط محتوى

 65   االتصال شبكة مشارآة من الوصول  
 10   الحزمة محتويات
  نزليالم المسرح
 18   توصيل  
 65   الشبكة مشارآات
  141   الشبكة عبر المشارآة
 67   الملفات مشارآة تمكين  
  الدقة عالي الوسائط مشغل

  11   التثبيت إجراءات  
  151   وإصالحها األخطاء استكشاف  
  143   اللغة إعداد  
  149   الثابتة البرامج ترقية  
  31   تشغيل  
  130   تفضيالت  
  9   بعد عن التحكم جهاز  
 154   الخطأ رسائل  
  34   الرئيسية الشاشة  
  163   الضمان  
  8   اإللكترونية LED مؤشرات  
  10   التثبيت متطلبات  
  10   الحزمة محتويات  
  161   التنظيمي التوافق مالحظات  
  143   التوقف شاشة مهلة  
  7   اإلخراج/اإلدخال موصالت  
  6   الميزات  
  4   عامة نظرة  
 163   الضمان معلومات
 7   التعيين إعادة مفتاح
  المحتوى ترخيص مفتاح

 144   محو  
  الوسائط مكتبة

 146   استثناءات  
 3   الملحقات
  الفيديو ملفات

  41   التشغيل إجراءات  
  44   التشغيل في التحكم أزرار  
  134   التتابع إعداد  
  132   الفيديو خرج إعداد  
  HDMI   132لـ  العميق اللون وضع إعداد  
  134   للترجمة االفتراضية اإلعدادات  
  46   الفصل تحديد  
  Facebook   43على  التحميل  
  48   محوري تدوير  
  47   الترجمة  
  144   تلقائي تشغيل  
  156   المدعومة التنسيقات  
  DVD   49تنقل   
 48   التصغير/التكبير خيارات  
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  43   القائمة خيارات  
  MLB   36فئات   
  46   تالصو قناة  
  45   المعلومات لوحة  
  6   المدعومة الدقة مستويات  
  133   األبعاد نسبة  
  49   التكرار وضع  
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