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1 – معلومات هامة للمستخدم

  

  للمستخدم هامة معلومات

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

 في التالية اإلجراءات اتبعت إذا حمايتك على الوحدة هذه في المدمجة الحماية وسائل ستعمل. حريق نشوب أو آهربائية
  .والصيانة واالستخدام يتالتثب

  .اإلرشادات هذه اقرأ 
  .اإلرشادات بهذه احتفظ 
  .التحذيرات لكل انتبه 
  .اإلرشادات آل اتبع 
  .المياه من بالقرب الجهاز هذا تستخدم ال 
  .جافة قماش قطعة باستخدام بالتنظيف قم 
  .المصنعة الشرآة لتعليمات 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
 يكون 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 اأحدهم
 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

  .المصنعة الجهة قبل من المحددة الكماليات/الملحقات سوى تستخدم ال 
  .طويلة لفترات استخدامه معد عند أو البرقية العواصف أثناء الجهاز هذا بفصل قم 
 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 رطوبةال أو للمطر الجهاز تعرض أو الجهاز

  .بعناية المستخدم ودليل السريع التثبيت دليل وإتباع قراءة عليك يجب 
 درجة 95 إلى 41 من (مئوية درجة 35 إلى 5 من الحرارة درجة تجاوز عند الجهاز هذا بتشغيل تقم ال 

  . )فهرنهايت
  .االهتزاز أو السقوط إلى الجهاز تعرض ال 
  .بالطاقة تزوده أثناء الجهاز تحرك ال 
 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 

  .www.wd.com على اإلطالع الرجاء السالمة، معلومات من المزيد على لإلطالع
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2 – معلومات هامة للمستخدم

  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.wd.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، جابةاإل تتوفر لم إذا

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

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

http://register.wd.com.  

  اإلنترنت عبر الدعم إلى الوصول
  :، واختر من بين هذه الموضوعاتhttp://support.wd.comتفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت لدعم المنتج على 

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

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

answer ID.  
 Installation) برنامج أو لمنتج التثبيت تعليمات على الحصول –) التثبيت WD اإلنترنت عبر..  
 WD Community ) مجتمعWD( – اآلخرين بالمستخدمين واالتصال أفكارك مشارآة.  

  WD من الفني بالدعم االتصال
 النظام أجهزة وإصدارات WD لمنتج التسلسلي الرقم توفير عليك يجب الدعم، على للحصول WD بـ االتصال عند

  .النظام وبرامج

 ASK4 WDEU 00800 )*الرقم المجاني(أوروبا    أمريكا الشمالية
 ASK.4WDC   (00800 27549338).800  اإلنجليزية

 880062100 31+ أوروبا (800.275.4932)  
 880062100 31+ الشرق األوسط 800.832.4778  األسبانية

 880062100 31+ أفريقيا    
 5011 335 8002 10 8 روسيا 8002754932 001  المكسيك
        

  دول آسيا والمحيط الهادئ    أمريكا الجنوبية
 4932 2275 800+/9861 42 1800  أستراليا 5871 020 1230  تشيلي 
 6682 820 800  الصين 83247788 800 009  آولومبيا
 6008 6008 800+  هونغ آونغ 2855 100 0800  فنزويال 
 5789 200 5591/1800 419 1800  الهند 54003 0800  بيرو

  9439 852 803+  إندونيسيا 3787 598 413 000  أوروغواي
 120 994 0442/0120 65 00531  اليابان 4440839 0800  األرجنتين
 6550 703 02  آوريا  7704932 0800  البرازيل

  )تليكوم ماليزيا (6008 6008 800+/1908 88 1800  ماليزيا83247788 800 0021  
 4932 2275 800+/639 555 0508  نيوزيلندا    
 0159 1441 800 1  الفلبين    
  )سينج تل (6008 6008 800+/6008 608 1800  سنغافورة    
  )تشونغهوا (6008 6008 800+/290 666 0800  تايوان    
 0570 441 800 001  تايالند    
        
 المملكة سويسرا، السويد، أسبانيا، النرويج، هولندا، إيطاليا، أيرلندا، ألمانيا، فرنسا، الدنمارك، بلجيكا، النمسا،: التالية البلدان في المجاني الرقم خدمة تتوفر*

   .المتحدة



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

3 – معلومات هامة للمستخدم

  بك الخاص WD منتج معلومات تسجيل
 المعلومات هذه تجد أن يمكنك. بك الخاص الجديد WD لمنتج الموديل قمور 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

 :الموديل رقم

 :الشراء تاريخ

 :مالحظات
 

 

 

 
   

  بك الخاص WD منتج تسجيل
 الفترة تبدأ. بالمنتج الخاصة الصالحية سارية الضمان فترة أثناء يوًما 30 لمدة مجانًيا فنًيا دعًما WD منتج يتضمن
 عبر بك الخاص WD منتج بتسجيل قم. WD لـ الفني بالدعم لك هاتفي اتصال أول تاريخ من يوًما 30 تستمر التي

  .http://register.wd.com على اإلنترنت
 بعد عن التحكم جهاز باستخدام الجهاز من مباشرة التسجيل فيمكنك نشط، شبكة اتصال الوسائط بمشغل يتوفر آان إذا

 مفاتيح لوحة استخدام" راجع (USB مفاتيح لوحة أو) 26 الصفحة في" بعد عن التحكم جهاز استخدام" راجع (المزّود
USB "التعليمات على للحصول 130 الصفحة في" تسجيل الجهاز  "لىإ انتقل). 27 الصفحة في.  

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

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

www.shopwd.ca أو www.wdstore.ca آندا 

www.shopwd.eu أو www.wdstore.eu وروباأ 

 بزيارة قم الفني، بالدعم االتصال بمعلومات قائمة على للحصول. منطقتك في WD لشرآة الفني بالدعم اتصل
http://support.wd.com اإلجابة معرف وراجع Answer ID 1048 المعلومات قاعدة في. 

 األخرى الدول آل
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4 – نظرة عامة على المنتج

   المنتج على عامة نظرة
 لتثبيت بخطوة خطوة تعليمات هذا المستخدم دليل يوفر. WD TV Play المتدفقة الوسائط مشغل لشرائك شكرا

 بزيارة قم ،WD بمنتج الخاصة واألخبار المعلومات أحدث على للحصول. بك الخاص الجديد الوسائط مشغل واستخدام
  .www.wd.com اإلنترنت على موقعنا

 أي إلى التطبيقات أفضل يضيف WD TV Play – المفضلة التطبيقات باستخدام الفوري الترفيه على الحصول
 على والبقاء التلفزيونية البرامج ومتابعة الشائعة، الفيديو مقاطع أحدث وعرض الناجحة، األفالم بدفق قم. تلفزيون
 الترفيه مشاهدة على فقط تعكف ال. الموسم مباريات أآبر من مقتطفات ومشاهدة بك الخاصة االجتماعية بالشبكة اتصال
 التلفزيون على جميًعا بها االستمتاع يمكنك ،WD TV Play مع. الصغيرة الكمبيوتر شاشة خالل من اإلنترنت علي
  .التفاصيل من لمزيد 61 صفحة في" تطبيقات "انظر. الدقة عالي

 السلكًيا WD TV Play يتصل. دقائق في بالتشغيل وتقوم مهيًئا ستكون للغاية، سهل إعداد – تدفق إعداد، جاهز،
 بشبكتك لالتصال إيثرنت منفذ استخدام أو. شخصي آمبيوتر جهاز ذلك يتطلب ال بك، الخاص السرعة عالي باإلنترنت
  .تلفزيون أي مع افتراضًيا يعمل. السلكية المنزلية

 للتخطي المناسب بعد عن التحكم جهاز استخدم – بك الخاص المفضل الترفيه إلى واحدة بلمسة بالوصول استمتع
 أو مسبًقا المبرمجة األزرار باستخدام لديك المفضلة التطبيقات إلى بالوصول قم. مشاهدته في بترغ ما إلى مباشرًة
  .الذآي هاتفك مثل االستخدام سهل. المخصصة لشاشتك الرئيسية الصفحة إلى نقلها

  تمرير خالل من WD TV تجربة في تحكم – بك الخاص المفضل الترفيه إلى واحدة بلمسة بالوصول استمتع
 عبر التطبيقات من إلى الدخول تسجيل عند النص إلدخال رائع. WD TV Remote™ تطبيق باستخدام عأصب

 أو Apple® iTunes® متجر من مجاًنا WD TV Remote بتنزيل قم. فيديو أو فيلم عن والبحث اإلنترنت
  .Google® Play™ متجر

 وعروض المنزلية والفيديوهات الوسائط كتبةبم استمتع – الكبيرة الشاشة تالئمها بك الخاصة الوسائط مجموعة
 مسترخًيا اجلس. المعيشة حجرة في الصوت ونظام الدقة عالي التلفزيون على لديك المفضلة واألغاني اإلجازات شرائح
  .بكسل 1080 إلى تصل التي المذهلة الصور بجودة واستمتع

 جهاز وأي بك الخاص USB األقراص حركم من والصور والموسيقى الفيديو تدفق – مصدر أي من وسائط تشغيل
™DLNA/UPnP المنزلية شبكتك في.  

 العروض وشاهد Slingbox® بـ بالتوصيل قم – بالخارج أو المنزل في تلفزيون أي على بك الخاصة العروض
 فوقي جهاز آصندوق WD TV Play استخدم. منزلك من زاوية أي في بك الخاصة والمسجلة المباشرة المفضلة
  تستخدم عندما بك الخاصة الكبل خدمة إلى بالوصول استمتع. Slingplayer® تطبيق باستخدام األخرى للغرف

WD TV باستخدام تلفزيون أي على لديك المفضلة العروض إلى الوصول يمكنك. التنقل أثناء Slingbox  
  .WD TV Play و
®WiFi802.11ت نطاق موسع  يشمل أحدث تقنية السلكية ذا–  عالية األداء وجاهزة للتدفقn  )2.4جيجاهرتز فقط  (– 

  .الدقة عالي لدفق تحتاجها التي السرعة يمنحك – موسع نطاق ذات السلكية شبكة

 الرقمية الكاميرا أو الفيديو آاميرا توصيل – الفيديو آاميرا أو الرقمية الكاميرا من مباشرة واألفالم الصور عرض
 يعمل. شخصي آمبيوتر بدون الفور على أرشفتها أو الدقة عالية والصور تالفيديوها وعرض الوسائط بمشغل مباشرة

  .الصور نقل بروتوآول يدعم رقمي تصوير جهاز أي مع

2
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5 – نظرة عامة على المنتج

 ،Rockswap مع الكريمة األحجار تبادل لعبة – بك الخاص HDTV الدقة عالي تلفاز علي لألطفال ألعاب تشغيل
  لك يتيح. Sudoku لعبة مع الرياضيات في كمهارات اختبر أو ،Texas Hold’Em مع حظك جرب لعبة

WD TV Play الكبيرة الشاشة ذو التلفزيون على السهلة باأللعاب االستمتاع.  

 لديك، المفضلة والمواقع المدونين بنشر المناسب الوقت وفي دائم اطالع على آن – األخبار بموجزات اطالع علي آن
  .RSS الويب موجزات مع والفيديو الصوت أحدث وتدفق

 لوحة بتوصيل قم أو الشاشة على المفاتيح لوحة استخدام – والتحديث البحث عملية لتسهيل المفاتيح لوحة استخدام
 على الفيديو ملفات عن للبحث مثالي. النص إدخال لسهولة الالسلكية USB مفاتيح لوحة أو السلكية المفاتيح

YouTube علي الحالة تحديث أو Facebook .  

 التبديل أو فيلم تشغيل إلعادة مثالي. الجهاز تشغيل بدء عند تلقائيا ليعمل لديك المفضل التطبيق حدد – لقائيالت التشغيل
  .لديك المفضلة الموسيقى إلى تلقائًيا

   الصور عرض
   الخلفية والموسيقى التنقالت من متنوعة مجموعة باستخدام المتتالي العرض بأسلوب الفوتوغرافية الصور عرض 
   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 السريع التقديم 
   الترجمة عرض 
  والتاريخ مؤخرًا عرضه تم ام 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 

 مستويات بأعلي المنزلي المسرح أو HDTV بجهاز التوصيل HDMI منفذ لك يتيح – مرآب وفيديو HDMI خرج
  . تقريًبا التلفزيون أجهزة جميع مع التوافق) RCA (الُمرّآبة اإلخراجات تضمن الجودة

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

 بعد عن تحكم جهاز يوجد. لديك الترفيه مرآز وهدوء بانسيابية الصغير امالنظ هذا يناسب – الصغر فائق تصميم
  النظام مع مضمن

 يمكنك لذا ،Windows® 7 مع متوافق هذا الوسائط مرآز – بك الخاص الكمبيوتر خالل من الوسائط تشغيل
 تلفزيونك على هولةبس Windows 7 التشغيل بنظام يعمل الذي الكمبيوتر ملفات لتشغيل" Play To "ميزة استخدام

  .*بك الخاص الوسائط مرآز خالل من
  .http://windows.microsoft.com :بزيارة تفضل ،Play To حول المعلومات من لمزيد*
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6 –  والوظائفالميزات

   والوظائف الميزات
   الفيديو/الصوت وصلة
  .الدقة عالي والفيديو الرقمي للصوت HDMI وصلة 
  .اظريةتن وصورة صوت لوصلة) صغير مقبس (مرآبة فيديو 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 وصيلهت عند HD الدقة

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

  ).S/PDIF أو HDMI وصلة استخدام
  .اإلنترنت عبر الوسائط محتوى إلى لوصولل باإلنترنت السلكي أو سلكي اتصال 

  *USB 2.0 بتقنية والتشغيل التوصيل دعم
  USB بموصل مزود USB تخزين جهاز 
  USB بموصل المزودة المحمولة الوسائط تشغيل أجهزة 
  USB بموصل المزودة الفيديو تسجيل آاميرات/ رقمية آاميرات 

  .http://support.wd.com على لدينا المعلومات قاعدة في 9525 رقم المقال راجع ختبارها،ا تم والتي المتوافقة USB بأجهزة قائمة على للحصول*

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

3
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7 – الميزات والوظائف

   التوصيالت

     
Description) العنصر المكون ) الوصف 

 والكاميرات ولةالمحم الوسائط تشغيل وأجهزة للنقل القابلة التخزين أجهزة توصيل لدعم
 .USB بموصالت المزودة الرقمية

 USB 1 منفذ

 راجع (االفتراضية المصنع إعدادات تعيين إعادة أجل من واحدة ثانية لمدة اضغط
"Device Reset) لمدة باستمرار اضغط). 130 الصفحة في)" الجهاز تعيين إعادة 

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

  التعيين إعادة زر
 )الجهاز أسفل(

2 

 3 الطاقة مقبس .الطاقة آابل لتوصيل

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

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

 Fast Ethernet 6 منفذ .اإلنترنت إلى السلكي للوصول LAN توصيل يدعم

 S/PDIF صوت منفذ ).منفصًال S/PDIF آابل ُيباع (لديك AV والصورة الصوت بمستقبل للتوصيل
 ) ضوئي(
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8 – الميزات والوظائف

   اإللكتروني LED مؤشر

 
   

Description) عنصرال المكون ) الوصف 

 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

 األشعة مستقبل
 الحمراء تحت

1 

  .الطاقة تشغيل مع متصل الطاقة آابل – مضيء  •
  الطاقة آابل أو التشغيل، إيقاف وضع أو االستعداد، وضع في الوسائط مرآز – مطفأ  •

  .متصل غير
  . بالنظام الوحدة تثبيت ويجري USB جهاز اآتشاف تم – المستمر الوميض  •
  – قصيرة ومضات ثالث يتبعها طويلة ومضات ثالث يتبعها قصيرة ومضات ثالث  •

 .141 الصفحة في" وإصالحها األخطاء استكشاف" انظر. النظام تشخيص في خلل حدث

 LED مؤشر
 اإللكتروني

2 
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9 – الميزات والوظائف

  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
  )الطاقة (POWER زر  .2
  )رةاألخي الشاشة) (العودة (Back زر  .3
  )موافق (OK زر التنقل، أزرار  .4
  )السابقة الصفحة (Prev page زر  .5
  PAUSE/PLAY ،)الترجيع (REV زر  .6

  )سريع تقديم (FF زر ،)تشغيل/مؤقت إيقاف(
  )البحث (SEARCH زر  .7
8.  NETFLIX) التطبيق يبدأ(  
9.  VUDU) أو) التطبيق يبدأ   

A) وظيفة مفتاح/اختصار(  
10. HULU PLUS) التطبيق يبدأ ( 

  )وظيفة مفتاح/اختصار (B أو
11. HOME) الرئيسية(  
  )خيارات (Option زر .12
  )التالية الصفحة (Next Page زر .13
  ،)السابق المسار (PREV زر .14

  )التالي المسار (NEXT زر ،)إيقاف (STOP زر
 ) اإلخراج (EJECT زر .15

  )المتصلة التخزين لوحدة اآلمنة اإلزالة(

  

  

  

  

  
  .26 الصفحة في" بعد عن التحكم جهاز استخدام" انظر المعلومات، من لمزيد: حظةمال

WD TV Remote  
 تطبيق باستخدام أصبع تحريك أو وظيفي مفتاح على ضغطة خالل من WD TV تجربة في تحكم

WD Remote .وإدخال اإلنترنت، عبر المفضلة الخدمات إلى واحدة بلمسة بالوصول استمتع 
 المجاني التطبيق هذا بتنزيل قم. إليك المفضل المحتوى إلى أسرع لتنقل إيماءة ولوحة ،بسهولة النص
  .Google على Android تطبيق تخزين أو Apple تطبيقات مخزن من
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10 – البدء

  البدء

   الحزمة محتويات

 

    WD TV Playمشغل الوسائط 
 

  AAAوحدة التحكم عن بعد وبطاريتان حجم 

 

  محول طاقة التيار المتردد

 

  AVآبل مرآب الصوت والصورة 

 

  دليل الترآيب السريع

   التثبيت متطلبات
  .مرآب HDMI أو) قياسي صورة/ صوت (بدخل مزود الدقة عالي أو قياسي تلفزيون جهاز 
  .اإلنترنت عبر والخدمات للمحتوى متوفر إنترنت اتصال 

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

   التثبيت إجراء
  :يلي فيما الوسائط مشغل تثبيت إجراء توضيح يتم

  .11 صفحة في" الطاقة آابل توصيل – 1 الخطوة "انظر. الطاقة آابل بتوصيل قم  .1
 " الوسائط مشّغل توصيل – 2 الخطوة "نظرا. الترفيه بوحدة أو التلفزيون بجهاز الوسائط مشّغل بتوصيل قم  .2

  ). 14 صفحة (المرآب أو )13 صفحة (HDMI موصالت استخدام يمكنك12  صفحة في
  .بعد عن التحكم جهاز في البطاريات بترآيب قم  .3
 USB جهاز توصيل – 3 الخطوة" (بك الخاصة الوسائط محتوى يتضمن الذي USB جهاز بتوصيل قم  .4

 " بشبكتك التوصيل – 4 الخطوة" (بالشبكة السلكيًا أو سلكيًا اتصال تأسيس أو/و) 16 حةالصف في)" اختياري(
  ). 18 الصفحة في

4
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11 – البدء

   الطاقة آابل توصيل – 1 الخطوة
  .الطاقة آابل بقابس الطاقة مشبك بتوصيل قم ُوجد، إن  .1

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

 التيار طاقة منفذ في اآلخر الطرف أدخل ثم الوسائط، بمشغل الخاص الثابت التيار بموصل الطاقة آابل بتوصيل قم  .2
  .تلقائًيا الوسائط مشغل تشغيل يبدأ. المتردد
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12 – البدء

  الوسائط مشّغل توصيل – 2 الخطوة
  AV آابالت القياسي التوصيل يستخدم. الوسائط مشغل يدعمها التي الكابالت توصيالت التالية األشكال تصور

  . بالحزمة المرفقة" مصغر إلى مرآب"

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

  
 انظر. تختاره الذي التوصيل لنوع وفقًا الوسائط لمشّغل الفيديو/ الصوت إعدادات بتكوين قم: هام

"Audio/Video Output) المعلومات من المزيد لمعرفة 120 صفحة في)" الفيديو/الفيديو خرج  
  .اإلعدادات تلك حول

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

   
 التوصيل الجودة الموصالت

  األفضل الدقة عالي مخصص موصل
 )1080p إلى تصل(

HDMI 

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

   جيدة
)480i/576i( 

 مرآب

  
  

HDMI (ة ة دق ة) HDMI  (عالي ة دق   (عالي
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13 – البدء

  )دقة عالية (HDMIصوت وفيديو 
 رقمي آابل في المكونات في الداخلي والتحكم القنوات متعدد والصوت الدقة عالي الفيديو بين HDMI توصيل يجمع
  .1080p إلى تصل فيديو 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 البداية شاشة عرض يتم الوسائط، مشغل اآتشاف بعد

  .المستخدم لواجهة

  
  .منفصل بشكٍل HDMI آابالت تباع: مالحظة
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14 – البدء

  )دقة قياسية( المرآب AVديو توصيل الصوت والفي
  :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 خلد مصدر حدد  .3

 

  
 يلزم فقد الوسائط، مشغل اآتشاف يتم لم إذا. الوسائط مشغل لديك التلفزيون جهاز يكتشف حتى ثوان لبضع انتظر
 راجع. تستخدمها التي الوصلة حسب وذلك مرآب، إلى لديك التلفزيون جهاز على الدخل مصدر بتغيير تقوم أن

  . المعلومات من مزيد على للحصول يونالتلفز بجهاز الخاصة المستخدم وثائق

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

  )دقة عالية(المسرح المنزلي 
  :منزلي مسرح نظام لتوصيل

  .طالوسائ 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

  
  :S/PDIF باستخدام منزلي مسرح نظام لتوصيل

  .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
  .الوسائط مشّغل على الموجودة المناسبة Out الخرج بمنافذ المرآب أو HDMI موصالت بتوصيل قم  .3
  .التلفزيون بجهاز الموجود المناسب) منافذ (المنفذ في المقابل) األطراف (الطرف بتوصيل قم  .4
  .المناسب التلفزيون دخل مصدر حدد  .5
  Audio/Video Output" انظر. الوسائط مشّغل على المناسب الصوت خرج خيار بتعيين قم  .6

 . 120 الصفحة في)" الفيديو/الفيديو خرج(

  

  
  .منفصل بشكٍل S/PDIFو HDMI آابالت ُتباع
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16 – البدء

  )اختياري (USB جهاز توصيل – 3 الخطوة
 بتقنية تعمل التي WD الخارجية األقراص محرآات من التشغيل يدعم USB منفذ على الوسائط مشغل يحتوي
USB*.  

 على لدينا المعلومات قاعدة في 9525 رقم المقال راجع المدعومة، الخارجية WD أقراص بمحرآات قائمة على للحصول* 
http://support.wd.com.  

  :USB جهاز لتوصيل

 .الوسائط بمشغل الموجود USB بمنفذ USB جهاز بتوصيل قم  .1
  

  
  . الوسائط ملفات عن بحًثا USB جهاز بتفحص الوسائط مشغل قيام أثناء لحظات لبضع انتظر  .2
  الخاص المحتوى عن البحث "انظر. USB جهاز على الملفات إلى للوصول My Storage تطبيق إلى انتقل  .3

  .24 صفحة في" My Storage – بك

  : المؤمن WD USB جهاز تأمين إللغاء

  . محتوياته إلى الوصول الوسائط لمشغل يمكن حتى USB جهاز تأمين إلغاء يجب
  ديدلتح  اضغط ،)WD أقراص محرك تأمين إلغاء (Unlock your WD Drive شاشة من  .1

OK) موافق(، على اضغط ثم OK) موافق.(  
 المفاتيح لوحة باستخدام USB أقراص محرك إلى الوصول مرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .2

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

 . USB أقراص محرك بفصل قم. الخطأ رسالة إلغالق) موافق( OK اضغط. إيقاف حالة في USB أقراص
  . للدخول الصحيحة المرور آلمة واآتب USB الذاآرة محرك توصيل أعد ثم تشغيلها وإعادة الطاقة بفصل قم

 / على اضغط. المحددة الوسائط لنوع القائمة شريط سيظهر ،USB أقراص محرك تأمين إلغاء بعد  .3
 المحتوى يعرض). موافق (OK على اضغط ثم المدعومة، الوسائط محتويات لعرض تصفية أداة خيار الختيار
  .المحدد الوسائط لنوع المدعوم

) موافق (OK اضغط ثم إليه، بالوصول ترغب الذي المحتوى تحديد أجل من  التنقل زرارأ استخدم  .4
  .الوسائط تشغيل لبدء

 الصلب My Bookمحرك أقراص 
 )يباع بشكل منفصل(الخارجي 
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17 – البدء

   USB جهاز إزالة
 بعد عن التحكم جهاز على الموجود) إخراج (EJECT الزر على أوًال بالضغط بقيامك بشدة ُيوصى البيانات، فقد لمنع
  . USB جهاز إزالة قبل

  :USB جهاز إلزالة

  . )إخراج (EJECT زر على اضغط  .1
  . USB جهاز لتحديد / اضغط  .2
 . أخرى مرة) موافق( OK فوق اضغط ، تحديد بعد) موافق (OK فوق اضغط  .3

    
  . الوسائط مشغل عن USB جهاز بفصل قم  .4
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18 – البدء

  بشبكتك التوصيل – 4 الخطوة
 السلكي الشبكة اتصال باستخدام الشبكة وتخزين اإلنترنت إلى للوصول المنزلية بشبكتك الوسائط مشغل توصيل يمكن

  .اإلنترنت وعبر محلًيا المخزن الوسائط محتوى وصول الشبكة اتصال يوفر. والالسلكي

 ثم بك، الخاصة اللغة لتحديد / اضغط. الشبكة إعداد معالج يبدأ وتشغيله، بالتلفزيون الوسائط مشغل توصيل بعد
 ).موافق (OK اضغط

    
 شبكة إعداد" (التالية الصفحة إلى انتقل والالسلكية، السلكية االتصال شبكة توصيالت حول المفصلة اداتاإلرش لمعرفة
  ).19 الصفحة في" االتصال

  الوصول إلى محتوى الوسائط من شبكة االتصال
  .24 صفحة في" My Storage – بك الخاص المحتوى عن البحث "انظر

  الوصول إلى محتوى الوسائط على اإلنترنت
  .61 صفحة في" تطبيقات "انظر
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19 – إعداد شبكة االتصال

  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

  
 قوة أو بالشبكة، االتصال ضعف مثل يرةآث ألسباب مستقًرا Wi-Fi شبكة عبر الدفق يكون ال قد: هام

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

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

  )السلكية (Ethernet شبكة إعداد
  :تلقائًيا سلكية شبكة اتصال إلعداد الخطوات هذه اتبع

  ).موافق (OK ضغطا ثم اإلعداد، معالج ترحيب شاشة في بك الخاصة اللغة لتحديد / اضغط  .1
  .الوسائط بمشغل الموجود Ethernet موصل في Ethernet آابل أدخل  .2
 جهاز أو التوجيه جهاز في الموجود LAN منفذ في مباشرًة Ethernet آابل من المقابل الطرف بتوصيل قم  .3

 .بالشبكة الخاص التبديل
 

  

5



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

20 – بكة االتصالإعداد ش

  للمتابعة، )موافق( OK اضغط. اآلتية الشاشة ضعر يتم االنتهاء، وعند. تلقائي شبكة اتصال المعالج يبدأ  .4
 .لإلنهاء )موافق( OK على واضغط  حدد أو

    
  ،)فقط المتقدمين للمستخدمين به ُيوصى (يدوًيا تكوينها أو بك الخاصة السلكية الشبكة إعداد لتغيير
  .123 الصفحة في)" الشبكة إعداد (Network Setup" انظر

  كيةالالسل االتصال شبكة إعداد
  :الالسلكية شبكتك إلعداد خيارات أربعة لديك
  . الوسائط مشغل خالل من تجدها متاحة وصول نقطة حدد – تلقائي 
) SSID (الشبكة اسم إلدخال الشاشة على الموجودة المفاتيح لوحة استخدم – يدوًيا الالسلكية الشبكة اسم إدخال 

  ).للبث معينة غير SSID تكون عندما (يدوًيا
  ).متاًحا آان إن (التوجيه جهاز في WPS الزر اضغط أو PIN رمز أدخل –) WPS (المحمي Wi-Fi إعداد 
 اقتران رمز على الحصول "انظر. اإلعداد قائمة خالل من فقط متاح الخيار هذا – Windows ازدواج رمز 

Windows "125. صفحة في  

  
 نقطة تستخدم آنت إذا. ميجاهرتز 20/40 قناة بعرض فقط-802.11n هو الالسلكية الشبكة توجيه أجهزة على به الموصى اإلعداد: مالحظة
 WPA2-PSK+AES بخالف شيء أي على األمن بإعداد 802.11n وضع في التشغيل على إعدادها تم وقد) AP (السلكية شبكة وصول

  .به صىمو غير الالسلكي األمن تعطيل. 802.11g منخفضة بمعدالت الوسائط مشغل سيعمل حينها شيء، ال أو

  يدوًيا السلكي شبكة اسم إدخال أو تلقائي بحث
  ).موافق (OK اضغط ثم اإلعداد، معالج ترحيب شاشة في بك الخاصة اللغة لتحديد / اضغط  .1
 .5 الخطوة إلى انتقل). موافق (OK واضغط القائمة، من الالسلكية الشبكة لتحديد / اضغط: تلقائي بحث  .2
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21 – إعداد شبكة االتصال

  إلى انتقل الحالة، هذه وفي. يدوًيا الشبكة اسم آتابة في ترغب قد الالسلكية، شبكتك إعداد على بناًء: يدوي
    .التالية الخطوة إلى وتابع ،)موافق (OK اضغط الشاشة، من األيمن الجانب على المفاتيح لوحة أيقونة

 ددوح خاللها، من باالتصال ترغب التي الوصول لنقطة SSID لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3
Submit، اضغط ثم OK) موافق.( 

    
 ). موافق (OK اضغط ثم الالسلكية، الشبكة تشفير نوع لتحديد / اضغط  .4

    
  وحدد الوصول، لنقطة المرور رمز لكتابة  التنقل أزرار استخدم الحاجة، اقتضت وإذا  .5

Submit) إرسال (اضغط ثم OK) موافق .( 

    
  ).الرئيسية (Home شاشة لعرض) موافق (OK على ضغطا بنجاح، الشبكة إعداد بمجرد  .6
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22 – إعداد شبكة االتصال

  )WPS (محمي Wi-Fi إعداد
  ).موافق (OK اضغط ثم اإلعداد، معالج ترحيب شاشة في بك الخاصة اللغة لتحديد / اضغط  .1
  ).موافق (OK واضغط الشاشة من األيمن الجانب على WPS أيقونة إلى انتقل  .2
 ). موافق (OK اضغط ثم استخدامها، ريدت التي الطريقة لتحديد / اضغط  .3

    

  WPS زر
  .الالسلكي التوجيه جهاز على WPS الزر اضغط  .1
 . بعد عن التحكم جهاز على) موافق( OK اضغط  .2

  

  PIN رمز
 .الالسلكي التوجيه بجهاز الخاصة الويب تكوين صفحة في الشاشة على المبين WPS PIN رمز أدخل  .1
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23 – إعداد شبكة االتصال

 .لإلنهاء )موافق( OK على واضغط  حدد أو متابعة،لل )موافق( OK اضغط  .2

    
  :بإمكانك يكون الشبكة، اتصال تأسيس بعد

" تطبيقات "انظر. المتدفقة الوسائط إلى للوصول لديك الوسائط مشغل في المدمجة اإلنترنت خدمات استخدام 
  .الخدمات هذه بشأن المعلومات من لمزيد 61 صفحة في

" My Storage – بك الخاص المحتوى عن البحث "انظر. الشبكة على لوسائطا ملفات إلى بالوصول تمتع 
  .24 صفحة في

  االتصال بشبكة االتصال من التحقق
  . المشكلة سبب لتحديد الشبكة اتصال افحص الشبكة، في بمشاآل مررت إذا

  : بالتالي قم الشبكة، اتصال من للتحقق

  . الرئيسية الفئات جزء إلى لالنتقال مرتين  على اضغط ،)ةالمفضل (My Favorites االفتراضية الصفحة من  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings لتحديد / على اضغط  .2
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعدادات (Network Settings لتحديد / اضغط  .3
  ).موافق (OK اضغط ثم ،)التحقق من االتصالCheck Connection ( لتحديد / اضغط  .4

 في الخضراء االختيار عالمة تشير. الفحص اآتمال بمجرد النتائج تظهر. الشبكة اتصال من تلقائيًا الوحدة ستتحقق
 مشكلة، وجود إلى اإلشارة حالة في. بك الخاصة االتصال شبكة إعدادات في مشكلة وجود عدم إلى العناصر تلك

 . الحل عن بحثًا الدليل إلى والرجوع بك خاصال التوجيه جهاز إعدادات من فتحقق

  
 ملقم عنوان أو ،IP عنوان في المشكلة تكون وقد. الشبكة إعدادات في مشكلة وجودة إلى الحمراء × عالمة تشير

DNS .لديك اإلنترنت خدمة مشّغل مع التحقق فيمكنك المشكلة، استمرت إذا.  
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MY STORAGE – 24 –البحث عن المحتوى الخاص بك 

  My Storage – بك الخاص المحتوى عن البحث
  .المحلية الشبكة في بك الخاصة الرقمية الوسائط مجموعة إلى للوصول الوسائط مشغل استخدام طريقة القسم هذا يبين
 جهاز على المخزن الرقمي الوسائط محتوى وشغل اعرض – للشبكة المتصلة التخزين وحدة إلى الوصول 

  .DLNA الوسائط خادم أو) NAS (بالشبكة المتصل التخزين
  .الوسائط ملفات على يشتمل الذي الوسائط بمشغل USB تخزين جهاز بتوصيل قم – USB تخزين توصيل 

  الوسائط محتوى إلى الوصول
 المتصل التخزين جهاز من الوسائط محتوى إلى الوصول فسيمكنك بالشبكة، نشطًا اتصاًال الوسائط بمشغل يوجد أن بعد

 أيضًا يمكنك. لديك الوسائط آمشغل التصالا شبكة نفس في الموجود DLNA إلى يستند الذي) NAS (بالشبكة
 من نوع آل وتطبيقات لفوائد وصف يلي فيما. الوسائط بمشغل متصلة USB تخزين وحدة من المحتوى إلى الوصول
  .المحتويات مصادر

  : USB تخزين أو الوسائط ملقم من الوسائط محتوى إلى للوصول

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،) تطبيقاتي آل (All My Apps أيقونة إلى انتقل تطبيق، صفحة أي من  .1
 ).موافق (OK على اضغط ثم ،My Storage تطبيق إلى انتقل  .2

  
  على اضغط ثم تخزين، مصدر لتحديد / على اضغط). تخزين تحديد (Select Storage شاشة ستظهر  .3

OK) موافق.( 
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MY STORAGE – 25 –بك البحث عن المحتوى الخاص 

   
 محتوى مصدر ...للوصول األفضل

 USB تخزين جهاز .USB بمنفذ لالمتص التخزين جهاز

 مثل المعتمدة DLNA خوادم ألجهزة األمثل (االستخدام لسهولة بالشبكات المتصلة الوسائط خوادم أجهزة
™WD’s My Book® Live.( 

 الوسائط خادم
DLNA/UPnP 

   
  USB تخزين جهاز
 USB بمنفذ متصلال USB تخزين جهاز على الوسائط محتوى إلى للوصول USB تخزين أقراص محرك حدد

  . الوسائط لمشغل

  الوسائط خادم
 مع األمثل االستخدام يكون حيث لديك، بالشبكة والمتصلة بالشبكة المرتبطة UPnP وسائط خوادم القائمة هذه تعرض
 من وغيرها WD My Book Live الشخصية النظراء مجموعة تخزين أجهزة مثل DLNA مع المتوافقة األجهزة
 . WD TV Live Hub وسائط مراآز

  
 خادم يستضيف. يستضيفها الذي الجهاز من سوًيا المحتويات يجمع أنه هو الوسائط خادم استخدام وراء من والفائدة
 الوسائط مشغل مثل عميل لجهاز تسمح التي التعريف بيانات بمعلومات المدعومة الملفات بتنسيقات قائمة الوسائط
  . بسهولة وتشغله المحتوى لتتصفح

 في المخزنة الملفات آل رؤية على قادًرا تكون ال وقد الملفات أنواع من الوسائط خادم استخدام يحد أن فيمكن ،ذلك ومع
  . الوسائط خادم
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26 – تشغيل مشغل الوسائط

  الوسائط مشغل تشغيل

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

 تحت األشعة مستشعر يكتشف. النظام إعدادات وتخصيص التشغيل خيارات وتمكين الوسائط ملفات أو المحتوى
  .بعد عن التحكم جهاز من الصادرة اإلشارات الحمراء

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

  .الوسائط
   

 لزرا الوظيفة

 )الرئيسية( HOME  .الجهاز وإعداد الملفات لتشغيل المتنوعة والخيارات) التطبيقات صفحة جزء (الرئيسية القائمة يعرض

 ثواٍن خمس لمدة الطاقة زر على اضغط. الفيديو خرج تشغيل وإيقاف السكون وضع في الجهاز تعليق
 .تماًما الوسائط مشغل تشغيل إليقاف

 POWER زر 
  )الطاقة(

 الخلفي  .السابقة الشاشة إلى للخلف االنتقال

 Option زر  .ذلك إلى وما آمفضل، وتحديد والتشغيل، للعرض، اإلضافية الخيارات تضم قائمة يعرض
 )خيارات(

 على المفاتيح ولوحات الوسائط، ومكتبات القوائم، وشاشات ،)الرئيسية (Home خيارات بين بالتنقل قم
) واأليمن األيسر الزرين (الشاشات عبر للتخطي على االستمرار مع اضغط. دواتاأل وأشرطة الشاشة،
 ).وألسفل ألعلى الزرين (متعدد وتحديد

◄▲▼►  
  التنقل أزرار

 )موافقOK ( ). أثناء التشغيل(، وشريط المعلومات )باستثناء الموسيقى(تأآيد عنصر ما أو يتيح التشغيل الفردي /تحديد

 الخدمة، أيقونات من والمزيد متواصل نص بعرض يسمح. المستخدم واجهة في ةالتالي الصفحة يعرض
 .ذلك إلى وما

 Next Page زر 
 )الصفحة التالية(

 Prev page زر  . المستخدم واجهة في السابقة الصفحة يعرض
 )الصفحة السابقة(

 )إيقاف( STOP  .التشغيل يفصل

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

  . 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 بمقدار لفللخ للرجوع اضغط ،)الفيديو ترجيع (Video REV وضع أثناء  •

 PREV  

 PAUSE/PLAY  .والتشغيل المؤقت اإليقاف بين التبديل
 )تشغيل/إيقاف مؤقت(

 )سريع تقديم( FF زر  .2x، 4x، 8x، 16x: التالية السرعات يدعم. الفيديو/الصوت تشغيل خالل من لألمام بحث
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27 – تشغيل مشغل الوسائط

 لزرا الوظيفة

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

 NEXT )التالي(  

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

 SEARCH زر 
  )البحث(

  )إخراج( EJECT  .آمن بشكٍل USB جهاز إزالة

  انظر المستخدم قبل من المخصصة الوظيفة/االختصار مفاتيح أو الخدمة اختصار
"Remote Settings) 128 الصفحة في)" بعد عن التحكم جهاز إعدادات.   

 أو 

      
 الوظيفة أزرار

   
  USB حمفاتي لوحة استخدام

  .الوسائط مشغل على الموجود USB بمنفذ USB مفاتيح لوحة توصيل يمكنك بعد، عن التحكم جهاز الستخدام آبديل
   

 المفاتيح تسلسل أو المفتاح الوظيفة

  الرئيسية .الجهاز وإعداد الملفات لتشغيل المتنوعة والخيارات الرئيسية القائمة يعرض

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

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

 ،ألسفل ،ألعلى األسهم
 لليمين و ،لليسار

  ).اإلعدادات (Settings وشاشات الوسائط دالئل يعرض  •
  .إيقافه أو المعلومات ريطش تشغيل  •
  . المحدد الوسائط ملف تشغيل يبدأ  •
 ). اإلعدادات (Settings خيار شاشة في حالًيا المحدد اإلعداد يمّكن  •

 إدخال

 )إيقاف( S .التشغيل يفصل

 )عودة( ESC .السابقة الشاشة إلى للخلف االنتقال

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

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

P )السابق( 

 متصل مباشر USBجهاز تخزين  (My Storageيحدد مكان ملف وسائط في المجلد الحالي في 
 ). فقط

CTRL + F )البحث( 

 لعرض اضغط المباشرة، الوسائط محتوى شاشة من. اإلضافية التشغيل خيارات يعرض التشغيل، أثناء
 .الخدمة خيارات من مزيد

CTRL + O )خيارات( 
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28 – تشغيل مشغل الوسائط

 المفاتيح تسلسل أو المفتاح الوظيفة

 المسافة شريط .والتشغيل المؤقت اإليقاف ينب التبديل
 )مؤقت إيقاف/تشغيل(

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

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

N) التالي( 

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

 )الصوت آتم( M .الصوت خرج تشغيل إيقاف

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

 )الصوت( B .)وجد إن (يديوالف دفق بين التبديل

 حذف .البيانات إدخال حقل مسح

 )اإلبعاد/التقريب( Z .التشغيل قيد الصورة أو الفيديو ملف تقريب

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

 )تكرار( L .الحالي الموسيقى أو الفيديو ملف تكرار

 للخلف مسافة .الًياح الُمحدد الملف حذف

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

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

 .مسبق إعداد إلنشاء 9-0 األزرار

 الرقمية األبجدية المفاتيح
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29 – تشغيل مشغل الوسائط

  الوسائط مشغل مستخدم واجهة استخدام
 هذه تعرض. بك الخاص الوسائط مشغل بتشغيل قيامك عند االفتراضية) المفضلة (My Favorites شاشة تظهر
 عندما لشاشةا هذه لعرض بعد عن التحكم جهاز في) الرئيسية (HOME على اضغط. لديك المفضلة التطبيقات الشاشة
 طريق عن بك الخاصة التطبيقات تنظيم على القدرة المستخدم واجهة توفر. األخرى الصفحات/الشاشات في تكون

 من لمزيد33  الصفحة في" تطبيقاتي آل" و 31 صفحة في" الصفحات "انظر. المخصصة الصفحات إلى إضافتها
 .التفاصيل

  

  المستخدم واجهة تنقل
  . الشاشات عبر للتنقل بعد عن التحكم لجهاز ةالتالي المفاتيح استخدم

   
 الزر الوظيفة

 تحديد عند األخرى إلى واحدة فرعية وفئة وفئة وصفحة وخيار ووظيفة تطبيق من انتقال
 .التطبيق معلومات بها بالونات تظهر ما، تطبيق

   
 لليمين/لليسار/ألسفل/ألعلى أسهم

  موافق .اختيارك لتشغيل

 )خيارات (Option زر .ضافيةاإل الوظائف يعرض
   

  )التطبيقات صفحة لوحة (الصفحات
 .التطبيقات صفحة لوحة لعرض أخرى صفحة أو) المفضلة (My Favorites في  على اضغط
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30 – تشغيل مشغل الوسائط

  الرئيسية الفئات
 الفئات من للتحديد الشاشة أعلى حتى انتقل). المفضلة (My Favorites شاشة أعلى الرئيسية الفئة رموز تظهر
 : التالية ئيسيةالر

  
  تطبيقاتي آل 
  التنبيهات 
  اإلعدادات 

  .الحالي المستخدم لدليل التالية الفصول في بالتفصيل الفئات هذه تناول يتم
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31 – الصفحات

  الصفحات
 الموضوع حسب مشابهة مجموعات في بك الخاصة التطبيقات تنظيم الصفحات لك تتيح الجريدة، أقسام مع وبالتشابه
  . أفقًيا توسيعها يتم مسبًقا محددة مرحلة على عرضها إلى باإلضافة والفئة،

 .الصفحة أيقونات قائمة لعرض  على اضغط ،)المفضلة( My Favorites االفتراضية الشاشة من

    
  .الفئة حسب المرتبة التطبيقات لمشاهدة) موافق (OK على اضغط ثم ما، صفحة حدد

  الصفحة خيارات
 . الصفحة خيارات لعرض) خيارات (Option الزر على اضغط ما، صفحة أيقونة تحديد طريق عن

  

  صفحة نقل
). موافق (OK على اضغط ثم صفحة نقل حدد المعروضة، الصفحات ترتيب في ألسفل أو ألعلى ما صفحة لنقل

 ). موافق (OK على اضغط ثم الصفحة، نقل تريد حيث المكان إلى األزرق المؤشر لنقل / على اضغط
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32 – الصفحات

  صفحة تحرير
  .المرتبطة األيقونة أو صفحة عنوان أو اسم لتحرير الخيار هذا استخدم

  ). موافق (OK على اضغط ثم صفحة تحرير حدد  .1
 .مرتين) موافق (OK على اضغط ثم للصفحة، ما أيقونة حدد  .2

  

 على اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. صفحة عنوان إلدخال الشاشة على المعروضة المفاتيح لوحة استخدم  .3
OK )االنتهاء عند) موافق. 

  

 على اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. صفحة عنوان إلدخال الشاشة على المعروضة المفاتيح لوحة استخدم  .4
OK) االنتهاء عند) موافق.  
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33 – آل تطبيقاتي

  تطبيقاتي آل
 آل يثتحد إلى باإلضافة الوسائط، مشغل على بتثبيتها قمت التي التطبيقات آل مشاهدة يمكنك تطبيقاتي، آل طريق عن

  .آخر جهاز من التطبيقات وتثبيت بك الخاصة التطبيقات

  . "تطبيقاتي آل "أيقونة لتحديد األعلى حتى انتقل الرئيسية، الشاشة من

 .الوسائط مشغل على المثبتة التطبيقات آل لمشاهدة) موافق (OK على اضغط

  

  التطبيق خيارات
 .التطبيق ياراتخ لعرض) خيارات (Option على اضغط ثم ما، تطبيق حدد
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34 – آل تطبيقاتي

  ما صفحة إلى تطبيق إضافة
  .تختارها التي الصفحة في ما لتطبيق اختصار بإنشاء الوظيفة هذه تقوم

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،)ما صفحة إلى تطبيق إضافة (Pin App to a Page حدد  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم القائمة، من حالية صفحة حدد  .2
 التطبيق سيظهر). موافق (OK على اضغط ثم ،)ذلك يدعم التطبيق آان إذا (صغيرة أو آبيرة تطبيق أيقونة حدد  .3

 تعرض مصغر تطبيق وظيفة التطبيقات بعض تتضمن. الشاشة هذه في اختيارك حسب تختارها التي الصفحة على
 . التالي المثال في آما نفسها األيقونة على المعلومات

  
  ).موافق (OK على اضغط ثم مة،القائ من صفحة أيقونة حدد  .4

  التطبيق قفل وإلغاء قفل
  .معينة تطبيقات استخدام من اآلخرين وتمنع األبوية، الرقابة الوظيفة هذه تقوم

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،)تطبيق قفل( Block App حدد  .1
  الشاشة، على معروضةال المفاتيح لوحة باستخدام التطبيق إلى للوصول مرور آلمة إدخال أعد ثم أدخل،  .2

 .عليها قفل رمز وجود مع اآلن التطبيق أيقونة تظهر). موافق (OK على اضغط ثم ،)إرسال (Submit وحدد

  
 التي المرور آلمة أدخل ثم ،)خيارات (Option على اضغط ثم ما، صفحة على بتحديده قم التطبيق، قفل إللغاء  .3

  .الشاشة على المعروضة تيحالمفا لوحة استخدام طريق عن بتعيينها تقوم

  التشغيل بدء عند للتطبيق تلقائي تشغيل
 ) موافق (OK على اضغط ثم ،)التشغيل بدء عند للتطبيق تلقائي تشغيل( Autorun App at Startup حدد
 ءبد عند واحد لتطبيق تلقائي تشغيل إجراء يمكن. التشغيل بدء عند مرة آل التطبيق بتشغيل الوسائط مشغل يقوم لكي

  .التشغيل

  
  .التشغيل بدء عند تلقائًيا تشغيلها يتم لكي للوحدة آامل تمهيد إعادة إجراء عليك يجب: مالحظة
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35 – آل تطبيقاتي

  التطبيقات تحديث
  فردي تحديث

 ).موافق (OK على اضغط ثم التحديث، عالمة تعرض تطبيق أيقونة إلى انتقل  .1

  
  تحديد طريق عن التحديث تجاوز يمكنك آما. التحديث لبدء) اآلن تحديث (Update Now حدد  .2

Launch App) التطبيق تشغيل.( 

  

  التطبيق استخدام
  ). موافق (OK على اضغط ثم ،"تطبيقاتي آل "صفحة في  التطبيق استخدام أيقونة إلى انتقل

  التطبيق مساحة تخزين حد من اقترابك حالة في تحذير رسالة ستشاهد. لديك المتبقية التطبيق مساحة تظهر
 ". تطبيقاتي آل "صفحة إلى للرجوع) موافق (OK على اضغط. ميجابايت 100
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36 – التنبيهات

  التنبيهات
  .WD منتج ومعلومات المتوفرة الثابت البرنامج تحديثات تتضمن مهمة رسائل التنبيهات توفر

 .  "التنبيهات "أيقونة لتحديد األعلى حتى انتقل الرئيسية، الشاشة من

  .التنبيهات تتوفر عندما هرمانيآ بلون التنبيهات أيقونة تظهر

 . للتطبيق القابلة التنبيهات آل تظهر". التنبيهات "شاشة لعرض) موافق (OK على اضغط

  
 . أآثر معلومات لعرض تنبيًها حدد

  
 التنبيهات، جميع لحذف. التنبيه لحذف) موافق (OK على اضغط ثم التنبيه، معلومات شاشة في) حذف (Delete حدد
  ).موافق (OK على اضغط ثم الرئيسية، التنبيهات شاشة في " الكل حذف "يقونةأ إلى انتقل
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37 – التنبيهات

  الثابت البرنامج تحديث
  شاشة تظهر). موافق (OK على اضغط ثم التنبيهات، قائمة من بتحديده قم ثابت، برنامج تحديث توفر حالة في
 ". متوفر جديد ثابت برنامج"

  

 بفصل تقم ال. الثابت البرنامج تحديث تنزيل لبدء) موافق (OK على ضغطا ثم ،اآلن الثابت البرنامج تحديث حدد
  .العملية هذه أثناء لديك اإلنترنت اتصال أو الطاقة

 تضم قائمة على للتعرف التحديث هذا يتضمنه ما حدد أو الحق، وقت في الثابت البرنامج لتحديث التحديث عدم حدد
  .قالساب الثابت البرنامج إصدار في التغييرات
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MY STORAGE – 38

My Storage  
  .وتشغيلها الوسائط ملفات الستعراض My Storage تطبيق استخدم

  : USB تخزين أو الوسائط ملقم من الوسائط محتوى إلى للوصول

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،) تطبيقاتي آل (All My Apps أيقونة إلى انتقل تطبيق، صفحة أي من  .1
 ).موافق (OK على غطاض ثم ،My Storage تطبيق إلى انتقل  .2

  
  على اضغط ثم تخزين، مصدر لتحديد / على اضغط). تخزين تحديد (Select Storage شاشة ستظهر  .3

OK) موافق .(  

  المصدر أيقونة إلى انتقل ،My Storage استعراض عند. التخزين لمصدر الوسائط محتويات تظهر  .4
 .الحالي التخزين مصدر لتغيير

    

   وتصفية فرز
 الفرز خيار استخدام طريق عن تفضيالتك حسب وتصفيتها My Storage في المعروضة الفيديو ملفات فرز مكنكي

  .والتصفية

  
  .DLNA وسائط خوادم على مدعوم غير والتصفية الفرز خيار: مالحظة

  الفلترة
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، وتصفيته محتوى فرز خيار إلى انتقل  .1
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MY STORAGE – 39

 Music أو) الفيديو (Video أو) الكل حسب فلترة (Filter by All لتحديد / ثم ، على اضغط  .2
 .المحددة المعايير حسب الوسائط ملفات لعرض) موافق (OK على اضغط). الصور (Photo أو) الموسيقى(

    
  .أخرى مرة) موافق (OK فوق فاضغط محددة،  الخضراء التحديد عالمة تكون عندما  .3

  الفرز
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، وتصفيته محتوى فرز خيار ىإل انتقل  .1
). أبجدي (Alphabetical أو) التاريخ (Date حسب) فرز (Sorting لتحديد / ثم ، على اضغط  .2

 ) ألعلى السهم (التصاعدي بالترتيب المحددة المعايير حسب الوسائط ملفات لعرض) موافق( OK على اضغط
 ). ألسفل همالس (التنازلي الترتيب أو

    
  .أخرى مرة) موافق (OK فوق فاضغط محددة،  الخضراء التحديد عالمة تكون عندما.  على اضغط  .3

  )والصور الفيديو (Facebook إلى تحميل
  .الخيار هذا تحديد طريق عن Facebook إلى صورة أو فيديو ملف تحميل يمكنك

  ).خيارات( Option على اضغط صورة، او فيديو ملف تحديد بعد  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،Facebook إلى تحميل حدد  .2
  Add Account حدد أو ،)موافق (OK على اضغط ثم له، الملف إرسال تريد الذي الحساب حدد  .3

  ).التفاصيل من لمزيد 66 الصفحة في" Facebook" راجع (Facebook حساب إلضافة) حساب إضافة(
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MY STORAGE – 40

 "  !Don’t ask me again" لتحديد) موافق (OK على اضغط. فلأس المعروضة الشاشة ستظهر  .4
  لتحديد  على اضغط ثم أخرى، مرة الشاشة هذه إظهار تريد ال آنت إذا!") أخرى مرة السؤال عدم("

 ) موافق (OK فوق اضغط.  الخضراء التحديد عالمة

    

  صفحة إلى مجلد إضافة
 ).خيارات (Option على اضغط ثم مجلد، حدد  .1

  
  ). موافق (OK على اضغط ثم ،صفحة إلى إضافة حدد  .2
  ).موافق (OK على اضغط ثم القائمة، من حالية صفحة حدد  .3
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)صغيرة أو آبيرة (المجلد أليقونة تنسيق حدد  .4
 . بتحديدها قمت التي الصفحة في األيقونة تظهر  .5
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SEARCH) 41 – )البحث

Search) البحث(   

  الوسائط عن البحث
  بعد عن التحكم جهاز في الموجود  البحث زر على اضغط ،My Storage في الوسائط ملفات عن للبحث

 :التالية الشاشة تظهر). موافق (OK على اضغط ثم ، البحث أيقونة وحدد الصفحة، أعلى إلى انتقل أو

    
 تحديد أيقونة حدد المحتوى، وعن حسب البحث لتضييق. الشاشة على المفاتيح لوحة إلظهار) موافق (OK على اضغط
 ).موافق (OK على اضغط ثم المحتوى، نوع خيارات أحد اختر). موافق (OK على اضغط ثم ، نوع

    

   البحث وظيفة
  :الشاشة على المفاتيح لوحة استخدام  .1

  .البحث شريط في لوضعه) موافق (OK على اضغط ثم الحروف، أحد لتحديد التنقل أزرار استخدم 
 مفاتيح لوحة استخدام "انظر. أعاله المبينة للطريقة آبديل الوسائط بمشغل USB مفاتيح لوحة وصيلبت قم -

USB "27 صفحة في.  
  . مختلفة بحالة األحرف إلدخال) موافق (OK على اضغط ثم ، أو  حدد 
  . الخاصة المفاتيح حروفلوحة إلدخال الرموز مفاتيح لوحة لعرض) موافق (OK على اضغط ثم ، حدد 
  ،com، www.، .net. مثل الخاصة الحروف رموز لعرض) موافق (OK على اضغط ثم ، حدد 

.org، إلخ.  
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SEARCH) 42 – )البحث

  على الحروف من للتأآد ُيطبق (الحروف متعدد/اللغات متعدد لإلدخال) خيارات (Options اضغط 
  ).المفاتيح لوحة
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، إلى فانتقل أدخلته، الذي األخير الحرف مسح في رغبت إذا

  .البحث حقل لمسح) موافق( OK على اضغط ثم ، إلى انتقل
  البحث حقل في لألمام المؤشر لنقل  و للخلف المؤشر لنقل) موافق (OK على اضغط ثم ، إلى انتقل 

  ).البحث حقل في لألمام المؤشر لنقل التالية الصفحةو للخلف للخلف المؤشر لنقل  على الضغط يمكنك آما(
  :البحث تاريخ الستخدام

  قائمة إلى ينقلك وهذا. بعد عن التحكم جهاز على  )بحث (SEARCH الزر على اضغط 
Search History) البحث تاريخ.( 

    
  .العرض شاشة من بحث لتحديد / اضغط 
  .البحث حفظ عملية ألداء) موافق (OK على اضغط 

). موافق (OK على اضغط ثم الشاشة، على المفاتيح لوحة فلأس إرسال حدد البحث، معلمات بتحديد قيامك بمجرد  .2
 المفاتيح لوحة لعرض) موافق (OK على فاضغط البحث، معلمات مع تتطابق وسائط ملفات وجود عدم حالة في
  .البحث معلمات تحديد وإعادة الشاشة على
 . البحث نتائج في البحث حقل يف إدخالها تم التي بالحروف تبدأ ملفاتها أسماء التي الحقول آافة تضمين سيتم
  :مثل نتائج ظهور إلى يؤدي" glo "آلمة وضع المثال، سبيل على
 Global party.mpeg 
 Glow of the Field.jpg 
 Gloss.mp3 

 أدناه موضح هو آما سردها فسيتم بتعيينها، تقوم التي البحث معلّمات مع تتطابق وسائط ملفات على العثور تم إذا  .3
 ). أعاله 3 الخطوة في الملفات آل تحديد نتيجة(

  
  .التشغيل لبدء  أو ،)موافق (OK على اضغط ثم عنه، تبحث الذي الوسائط ملف لتحديد التنقل أزرار استخدم
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SEARCH) 43 – )البحث

   اليدوي البحث
 الوصول" انظر (مصدر وتحديد ،My Storage تطبيق إلى االنتقال طريق عن وساط ملف عن يدوًيا البحث يمكنك
 بهذه يوصى. المتوفرة والمجلدات الملفات واستعراض ،)التفاصيل لمعرفة 24 الصفحة في" ئطالوسا محتوى إلى

  .المضمنة البحث وظيفة استخدام األفضل من وإال،. خاللها للبحث الملفات من فقط محدود عدد هناك آان إذا الطريقة
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44 – مشاهدة الفيديو

  الفيديو مشاهدة
  .الوسائط مشغل باستخدام لديك التلفزيون جهاز على الفيديو ملفات مشاهدة بإمكانك

  .146 الصفحة في" المدعومة التنسيقات" راجع المدعومة، الفيديو بتنسيقات تفصيلية قائمة على للحصول

  الفيديو تشغيل
  :الفيديو لتشغيل

  : USB تخزين أو الوسائط ملقم أو شبكة مشارآة من الوسائط محتوى إلى للوصول

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،" تطبيقاتي آل "أيقونة ددح ثم الرئيسية، الشاشة أعلى إلى انتقل  .1
 ).موافق (OK على اضغط ثم ،My Storage تطبيق إلى انتقل  .2

  
  اضغط ثم تخزين، مصدر لتحديد / على اضغط). تخزين تحديد (Select Storage شاشة ستظهر  .3

  ).التفاصيل لمعرفة 24 الصفحة في" الوسائط محتوى إلى الوصول" راجع) (موافق( OK على
 .بتحديده قمت الذي التخزين مصدر في الموجودة والمجلدات الملفات قائمة تظهر  .4

  
  .تشغيله في ترغب الذي الفيديو ملف موقع حدد  .5

  ). موافق (OK على اضغط ثم الملف، بتمييز قم واحد، فيديو ملف تشغيل لبدء 
  PAUSE/PLAY على اضغط ثم التشغيل، مةقائ 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 منك فسُيطلب قبل، من جزئي بشكل تشغيلها تم التي الفيديو ملفات أحد فتح تحاول آنت إذا

 التشغيل الستئناف) استئناف (Resume حدد. األخير التشغيل موضع من التشغيل استئناف أو بدايته من الملف
  .الملف بداية من التشغيل لبدء) تشغيل إعادة (Restart أو
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45 – شاهدة الفيديوم

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

   
 الزر الوظيفة

 )إيقاف( STOP .الفيديو تشغيل يوقف

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

  .للخلف أو لألمام الفيديو تشغيل يتفحص
  

 2x، 4x، 8x، .16x: التالية التفحص سرعات الوسائط مشغل يدعم

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

  PAUSE/PLAY على اضغط  .2
  من التشغيل الستئناف) تشغيل/مؤقت إيقاف(

 المحدد الموضع عند

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

 ).الفصول يدعم الفيديو ملف آان إذا(

NEXT )التالي( 

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

 ).الفصول يدعم الفيديو ملف آان إذا(

PREV 

 األعلى إلى السهم▲  .الشاشة على أعلى إلى الترجمة تحريك  •

 األسفل إلى السهم▼  .الشاشة على أعلى إلى الترجمة تحريك  •

 اليسار إلى سهمال◄  .الترجمة عرض سرعة تقليل  •

 اليمين إلى السهم►  .الترجمة عرض سرعة زيادة  •
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46 – مشاهدة الفيديو

  الفيديو تشغيل خيارات
  ). خيارات (Options على اضغط فيديو، تشغيل أثناء الفيديو تشغيل خيارات لعرض 
 ). عودة (Back اضغط الفيديو، إلى للعودة 

  

  )الترجمة (Subtitle زر
 ملف به الموجود المجلد نفس في الترجمة ملفات وجود من تأآد. الفيديو تشغيل ءأثنا الترجمة لعرض الخيار هذا استخدم
  .الفيديو ملف اسم نفس يحمل 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

 على اضغط ثم ،)الترجمات (Subtitles بتمييز قم ثم ،)خيارات (Options على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
OK )أدناه الخطوات واتبع ،)موافق .  

  ).موافق (OK اضغط ثم ،)تالترجما لتعطيل) (التشغيل إيقاف( Off أو لديك المفضلة اللغة حدد  .2
 .أخرى مرة) موافق( OK فوق فاضغط محددة،  الخضراء التحديد عالمة تكون عندما  .3
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47 – مشاهدة الفيديو

  الترجمات تعديل
  .الفيديو تشغيل أثناء الترجمات لتعديل الخيار هذا استخدم الترجمات، تحديد بعد

  
  . VOBSUB أو SUB/IDX أو PGS رجماتلت متاح وغير ،ASS/SRT/SSA لترجمات فقط متاح الخيار هذا: مالحظة

  ). خيارات (Options على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
 . على اضغط ثم ،)الترجمات تعديل (Adjust Subtitles بتمييز قم  .2

    
  ):الترجمات تعديل( Adjust Subtitles لـ الفرعية القائمة خيارات تتضمن

 Position  &Size )فوق واضغط والسرعة، الموقع لتعديل التنقل أزرار دماستخ –) الموقع والحجم  
OK" الحجم لتعديل متكرر بشكٍل" موافق.  

 Color  (of subtitle text) )قائمة من والحد التعبئة لون حدد – )لنص الترجمة) (اللون  
Subtitle Color) الترجمة لون.(  

 ) Encodingالترميز( – انظر "Additional Encoding Support) اإلضافي الترميز عمد "( 
  .132 الصفحة في

Play Mode) التشغيل وضع(  
 عرض يتم حتى متكرر بشكل) موافق (OK على اضغط. الفيديو تكرار خيارات لتعيين التشغيل وضع خيار استخدم
  :الخيارات تتضمن. بعرضه ترغب الذي التكرار رمز

 Repeat All )الحالي الفيديو مجلد في الموجودة يوالفيد ملفات جميع تشغيل يتم –  )تكرار الكل 
  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى متكرر وبشكل بالتتابع

 Shuffle )في الحالي الفيديو مجلد في الموجودة الفيديو ملفات جميع تشغيل يتم –  )تشغيل عشوائي 
  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى العشوائي التشغيل وضع

 Repeat One )تضغط أن إلى متكرر بشكل الحالي الفيديو ملف تشغيل يتم –  )تكرار ملف واحد 
  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على

  الصوت قناة تحديد
 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. واحد صوت مسار من أآثر على يحتوي

  :الصوت قناة لتحديد

 بتمييز وقم ،)خيارات (Options على اضغط أو) (صوت (Audio على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
Audio) الصوت(، على اضغط ثم OK) موافق .((  

  .لديك المفضلة المقطوعة أو اللغة تشغيل لحين أعاله آورةالمذ الخطوات آّرر  .2
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48 – مشاهدة الفيديو

Audio Lip Sync) والحرآة الصوت مزامنة(  
 تحدث ال التي الفيديو ملفات لضبط مفيد وهذا. أفضل بشكٍل الفيديو ليطابق الصوت توقيت لضبط الخيار هذا استخدم
  .ذلك إلى وما صحيح، غير ترميز بسبب والحرآة الصوت بين المزامنة فيها

  ). خيارات (Options على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ن)والحرآة الصوت مز (Audio Lip Sync حدد  .2
 مللي 2000 – من ثانية مللي 100 قدرها زيادة على والحرآة الصوت مزامنة لضبط  أزرار استخدم  .3

  .تقديم ثانية مللي 2000 إلى تأخير ثانية

   للفيديو المحوري والتدوير تصغير/تكبير خيارات يدتحد
  . الفيديو لعرض المحوري والتدوير الفيديو تشغيل لشاشة العرض مقياس لتغيير الخيار هذا استخدم

  ). خيارات (Options على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)المحوري والتدوير التصغير/التكبير( Zoom & Pan حدد  .2
 التنقل أزرار استخدم. المتاحة التصغير/التكبير خيارات عبر للتنقل متكرر بشكٍل) موافق (OK على اضغط  .3

  .محوريًا العرض لتدوير

  الحذف
  .الخيارات قائمة من) حذف (Delete وحدد / على اضغط  .1
  .الحذف لتأآيد OK فوق اضغط ثم ،)نعم (Yes حدد  .2

  Facebook إلى تعليق إرسال
  .الخيار هذا تحديد طريق عن Facebook إلى فيديو شاشة لقطة تحميل يمكنك

 ) Facebook إلى تعليق إرسال (Post Comment to Facebook وحدد / على اضغط  .1
  .الخيارات قائمة من

  ).موافق (OK على اضغط ثم ،فقط تعليق حدد  .2
 " Facebook" انظر (المرور وآلمة بك خاص Facebook مستخدم اسم أدخل األمر، تطلب وإذا  .3

  ).التفاصيل على للحصول 66 الصفحة في
  أيقونة حدد). Facebook إلى تعليق إرسال (Post Comment to Facebook شاشة عرض يتم  .4

 . تعليق لكتابة الشاشة على المفاتيح لوحة واستخدم  المفاتيح لوحة

    
 على أخرى مرة) موافق (OK على اضغط ثم ،)موافق( OK على واضغط ، الخضراء التحديد عالمة حدد  .5

  ). النجاح (Success شاشة
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49 – مشاهدة الفيديو

  للجهاز التلقائي السكون موقت
 .تلقائًيا الجهاز تشغيل إيقاف قبل زمنية فترة لتعيين الخيار هذا حدد

  

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

 
  أوقات التشغيل المنقضية والكلية  شريط تقدم تشغيل الفيديو

  

  : الفيديو تشغيل لوحة لعرض

 مع التقدم شريط ويظهر الشاشة، أسفل الفيديو تشغيل لوحة تظهر). موافق (OK على اضغط الفيديو، تشغيل أثناء  .1
  . التشغيل ووقت المنقضي الوقت جماليإ
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50 – مشاهدة الفيديو

  Skip to Desired Time حدد. محدد وقت إلى التقديم إمكانية الفيديو ملفات بعض لك تتيح  .2
 : مفاتيح لوحة تظهر). موافق (OK فوق انقر ثم ،)مرغوب لوقت التخطي(

  
  ،)دقيقة (Minuteو ،)ساعة (Hour حقول في رقم آل أسفل المؤشر لوضع التنقل أزرار استخدم  .3

  )موافق (OK على اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. المفاتيح لوحة من رقًما حدد ثم ،)ثانية (Second و
  .المحدد للوقت التقديم انتهاء بعد

  . االنتهاء بعد الفيديو تشغيل لوحة إلخفاء) موافق (OK على اضغط
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51 – تشغيل الموسيقى

  الموسيقى تشغيل
  .الوسائط مشغل باستخدام الصوت/فزيونالتل نظام على الصوت ملفات تشغيل يمكنك

  .146 الصفحة في" المدعومة التنسيقات" راجع المدعومة، الموسيقى بتنسيقات تفصيلية قائمة على للحصول

  الموسيقى تشغيل
  :الموسيقى لتشغيل

  : USB تخزين أو الوسائط ملقم من الوسائط محتوى إلى للوصول

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،" تطبيقاتي آل "أيقونة ددح ثم الرئيسية، الشاشة أعلى إلى انتقل  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،My Storage تطبيق إلى انتقل  .2
  على اضغط ثم تخزين، مصدر لتحديد / على اضغط). تخزين تحديد( Select Storage شاشة ستظهر  .3

OK )التفاصيل رفةلمع 24 الصفحة في" الوسائط محتوى إلى الوصول" راجع) (موافق.(  
  .تشغيله في ترغب الذي الصوت ملف موقع حدد  .4

  ). موافق (OK على اضغط ثم الملف، بتمييز قم واحد، صوت ملف تشغيل لبدء 
 أخرى مرة) موافق (OK على اضغط). موافق (OK على اضغط ثم األلبوم، بتمييز قم ما، ألبوم تشغيل لبدء 

  .األلبوم لتشغيل
 على اضغط ثم المجلد، هذا في الصوت ملف بتمييز قم المجلد، في الموجودة الصوت ملفات آافة تشغيل لبدء 

PAUSE/PLAY) تشغيل/مؤقت إيقاف .(  
 " الوسائط محتوى إلى الوصول" في الموجودة التعليمات اتبع وسائط، مشغل على الصوت ملفات على للعثور 

  .24 الصفحة في

14
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52 – تشغيل الموسيقى

  الموسيقى تشغيل في التحكم أزرار
  : الموسيقى تشغيل شاشة في الموسيقى تشغيل في للتحكم بعد عن التحكم جهاز على الموجودة ألزرارا هذه استخدم

   
 الزر الوظيفة

 )إيقاف( STOP الصوت تشغيل إيقاف

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

  للخلف أو لألمام الصوت تشغيل يتفحص
  

  :التالية التفحص سرعات الوسائط مشغل يدعم
2x، 4x، 8x، 16x 

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

 عند من التشغيل الستئناف) تشغيل (PLAY على اضغط  .2
 .المحدد الموضع

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

 قائمة/الموسيقى مجلد في الموجود التالي الصوت مسار تشغيل
 التشغيل

 ).التالي (NEXT على اضغط

 قائمة/الموسيقى مجلد في الموجود السابق الصوت مسار تشغيل
 التشغيل

 . مرتين) السابق المسار (PREV على اضغط

   

  
) الموسيقى تشغيل إليقاف) (إيقاف (STOP زر هي تعمل التي التسجيالت تشغيل تحكم تيحمفا فإن الموسيقى، تشغيل شاشة ترآت إذا: مالحظة
 ).التالية المقطوعة أو السابقة المقطوعة إلى لالنتقال – الصورة تشغيل أثناء) (خيارات (Options وزر

  الموسيقى تشغيل شاشة
 : حالًيا تشغيله الجاري الصوت ملف أو/و األلبوم عن التالية المعلومات الموسيقى تشغيل شاشة تعرض

 

  

 الموسيقى
 صورة األلبوم

 الصوتاسم ملف 

التكرار الحالي/وضع التبديل
 )في حالة التمكين (

 اسم الفنان

 اسم النوع واأللبوم

 وضع التشغيل

إجمالي /رقم المقطوعة شريط تقدم تشغيل الصوت
 المقطوعات

 المنقضي من
 الوقت
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53 – تشغيل الموسيقى

  الموسيقى تشغيل خيارات
  ). خيارات (Options على اضغط الموسيقى، تشغيل خيارات لعرض 
 . أخرى مرة) خيارات (Options أو) عودة (Back على اضغط الخيارات، إلخفاء 

  
  

  التشغيل وضع
  .العشوائي غيلوالتش التكرار خيارات لتعيين الموسيقى تشغيل وضع استخدم

Repeat) تكرار(  
  : الموسيقى تكرار وضع لتعيين

  ). خيارات (Options على اضغط الموسيقى، تشغيل أثناء  .1
 رمز عرض يتم حتى متكرر بشكل) موافق (OK على اضغط ثم ،)التشغيل وضع (Play Mode بتحديد قم  .2

  :الخيارات تتضمن. تريده الذي التكرار
 Repat All )الموسيقى مجلد في الموجودة الصوت ملفات جميع تشغيل يتم –  )تكرار الكل 

  ). للخلف (Back أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى متكرر وبشكل بالتتابع التشغيل قائمة/الحالي
 Repeat One )تضغط أن إلى متكرر بشكل الحالي الصوت مسار تشغيل يتم – ) تكرار ملف واحد 

  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على
 Repeat and Shuffle )الصوت ملفات جميع تشغيل يتم – ) العشوائي والتشغيل التكرار 

 تضغط أن إلى عشوائًيا وتبديلها متكرر وبشكل بالتتابع التشغيل قائمة/الحالي الموسيقى مجلد في الموجودة
  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على
  .التشغيل تقدم شريط أسفل التكرار وضع تمكين رمز سيظهر
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54 –  الموسيقىتشغيل

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

  : للموسيقى العشوائي التشغيل وضع لتمكين

  ). خيارات (Options على اضغط الموسيقى، تشغيل أثناء  .1
 رمز عرض يتم حتى متكرر بشكل) موافق (OK على طاضغ ثم ،)التشغيل وضع (Play Mode بتحديد قم  .2

  :الخيارات تتضمن. تريده الذي التكرار
 Shuffle) الموسيقى مجلد في الموجودة الصوت ملفات جميع تشغيل يتم – ) عشوائي تشغيل 

  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى ومتكرر عشوائي بتريب التشغيل قائمة/الحالي
 Repeat and Shuffle) يتم تشغيل جميع ملفات الصوت –  )التكرار والتشغيل العشوائي 

 تضغط أن إلى عشوائًيا وتبديلها متكرر وبشكل بالتتابع التشغيل قائمة/الحالي الموسيقى مجلد الموجودة في
  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على

  الحذف
  .48 صفحة في" الحذف "انظر. لفيديوا ملفات حذف وظيفة نفسها هي الموسيقى حذف وظيفة إّن

  iPod® من الموسيقى تشغيل

 للمجلدات األصلية األسماء عرض الوسائط مرآز 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، لداتللمج
iPod .التعريف بيانات الشاشة ستعرض حيث ملف بتشغيل تقوم عندما األصلية الملف معلومات عرض بإمكانك.  

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

  .  Vongo® و ،  Amazon Unbox™ و ، Movielink® و

 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 بيرةآ التخزين وحدة وضع فقط الوسائط مشغل يدعم: مالحظة
  .دعمها يتم ال وبالتالي USB السعة
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55 – عرض الصور

  الصور عرض
 مرآز باستخدام التلفزيون جهاز على الشرائح عرض وضع في أو فردي بشكٍل إما الرقمية صورك عرض يمكنك
  .الوسائط

  .146 الصفحة في" المدعومة التنسيقات" راجع مدعومة،ال الصور بتنسيقات تفصيلية قائمة على للحصول

  الصور عرض شاشة
  : USB تخزين أو DLNA وسائط ملقم من الوسائط محتوى إلى للوصول

 . " تطبيقاتي آل "أيقونة حدد ثم ،)المفضلة (My Favorites لـ الرئيسية الشاشة أعلى إلى انتقل  .1
  ) موافق (OK فوق اضغط

  ).موافق (OK على اضغط ثم ،My Storage تطبيق إلى انتقل  .2
  اضغط ثم تخزين، مصدر لتحديد / على اضغط). تخزين تحديد (Select Storage شاشة ستظهر  .3

  ).التفاصيل لمعرفة 24 الصفحة في" الوسائط محتوى إلى الوصول" راجع) (موافق (OK على
  .عرضه في ترغب الذي الصورة ملف موقع حدد  .4

  ). موافق (OK على اضغط ثم الملف، حدد للعرض، واحد صورة ملف لفتح 
  ).التالي ( على اضغط الصور، مجلد في التالي الصورة ملف لعرض 
  ). السابق ( على اضغط الصور، مجلد في السابق الصورة ملف لعرض 
 إلى الوصول" في الموجودة التعليمات اتبع وسائط، مشغل أو شبكة مشارآة على الصور ملفات على للعثور 

  .24 الصفحة في" الوسائط محتوى
 الشرائح عرض" انظر. الصور مجلد في الموجودة الصور ملفات آل باستخدام شرائح عرض عمل أيًضا يمكنك
  . اإلرشادات على للحصول 59 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

  . USB منفذ خالل من الوسائط بمشغل الرقمية الكاميرا بتوصيل قم  .1
  ).فقط للقراءة آجهاز الكاميرا ذاآرة بطاقة الوسائط مشغل يرى (الرسالة إلغالق) موافق (OK على اضغط  .2
  .My Storage تطبيق افتح  .3
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم للتحديد، التنقل أزرار استخدم. USB آجهاز الرقمية الكاميرا على التعرف يتم  .4

 يدعمها التي الصور ملفات عرض يتم. المتاحة الصور ومجلدات الصور لملفات مصغرة صوًرا الشاشة ستعرض
  .فقط الوسائط مشغل

15
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56 – عرض الصور

  الصور رضع شاشة خيارات
  ). خيارات (Options على اضغط ما، صور عرض أثناء الصور خيارات لعرض 
 .أخرى مرة) خيارات (Options أو) عودة (Back على اضغط بعرضها، تمت التي الصورة إلى للرجوع 

  

  المعلومات عرض
 وتاريخ الصورة قمور واألبعاد الملف وحجم المصدر ذلك في بما الصورة، بشأن معلومات لعرض الخيار هذا حدد

  .الوميض ومعلومات التعرض ووضع التقاطها ووقت

Play Mode) التشغيل وضع(  
  .العشوائي والتشغيل التكرار خيارات لتعيين التشغيل وضع خيار استخدم

  ). خيارات (Options على اضغط الصورة، تشغيل أثناء  .1
 رمز عرض يتم حتى متكرر بشكل) افقمو (OK على اضغط ثم ،)التشغيل وضع (Play Mode بتحديد قم  .2

  :الخيارات تتضمن. تريده الذي التكرار
 Repeat All )الحالي الصور مجلد في الموجودة الصور ملفات جميع تشغيل يتم –  )تكرار الكل 

  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى متكرر وبشكل بالتتابع
 Shuffle) الحالي الصور مجلد في الموجودة الصور ملفات جميع لتشغي يتم –  )عشوائي تشغيل 

  ). عودة (Back أو) إيقاف (STOP على تضغط أن إلى متكرر بشكل
 Repeat and Shuffle )ملفات جميع تشغيل يتم –  )العشوائي والتشغيل التكرار  

 على تضغط أن لىإ عشوائًيا وتبديلها متكرر وبشكل بالتتابع الحالي الصور مجلد في الموجودة الصور
STOP) إيقاف (أو Back) عودة .(  

   ولليمين لليسار استدارة
  ). خيارات (Options على اضغط الصورة، عرض أثناء  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)لليمين استدارة (Rotate Right أو) لليسار استدارة (Rotate Left حدد  .2
) لليمين استدارة (Rotate Right أو) لليسار تدارةاس (Rotate Left وحدد) خيارات( Options حدد  .3

  .للصورة ترغبها الذي االستدارة ضبط يتم حتى الرغبة حسب أخرى مرة

   للصورة المحوري والتدوير تصغير/تكبير خيارات تحديد
  .48 صفحة في" للفيديو المحوري والتدوير تصغير/تكبير خيارات تحديد "انظر

  Facebook على التحميل
  .39 صفحة في)" والصور الفيديو (Facebook إلى حميلت "انظر
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57 – عرض الصور

  Picasa على التحميل
  .الخيار هذا تحديد طريق عن Picasa إلى فيديو تحميل يمكنك

  .الخيارات قائمة من) Picasa على التحميل( Upload to Picasa وحدد / على اضغط  .1
 وآلمة المستخدم اسم أدخل ثم) موافق (OK اضغط ثم ،)نعم (Yes حدد الدخول، بتسجيل مطالبتك تمت إذا  .2

  .الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام Picasa على بك الخاصين المرور
  .)موافق (OK فوق اضغط  .3

  آخلفية اإلعداد
  .أخرى صورة أي أو االفتراضية الصورة الستبدال النظام آخلفية صورة أي تعيين يمكنك

  على اضغط ثم ،)الصور (Photos قائمة في للخلفية وحددها هااستخدام تريد التي الصورة على اعثر  .1
OK) موافق .(  

  ). خيارات (Options على اضغط  .2
  . على اضغط ثم ،)آخلفية إعداد (Set as Background حدد  .3
 مالئمة (Fit to Screen أو ،)آاألصل أبقها (Keep as Original (الصورة تحجيم خيارات أحد حدد  .4

 ). موافق (OK على اضغط ثم ،))آاملة شاشة في عرض (Display in Full Screen أو ،)الشاشة حجم

  

  الخلفية موسيقى تغيير
  .الصور شرائح عرض أثناء الخلفية موسيقى تغيير يمكنك

  ). خيارات (Options على اضغط تشغيل، قائمة تحديد وبعد  .1
  . على اضغط ثم ،)تغيير موسيقى الخلفية( Change Background Music حدد  .2
 ). موافق (OK على اضغط ثم ،)إيقاف أو السابقة المقطوعة أو التالية المقطوعة (الثالثة الخيارات أحد حدد  .3
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58 – عرض الصور

  الحذف
  .48 صفحة في" الحذف "انظر

  للجهاز التلقائي السكون موقت
  .49 صفحة في" للجهاز التلقائي السكون موقت "انظر

  للصور المصغرة الصور عرض
 التنقل أزرار استخدم. الصور لكافة المصغرة الصور لعرض  على اضغط شرائح، عرض أو صورة عرض ءأثنا

 ). موافق (OK على اضغط ثم للعرض، أخرى صورة من للتحديد 
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59 – عرض الصور

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

  الصورة ملف اسم 
  المصدر 
  والدقة الصورة ملف حجم 
  الحالي الصور مجلد في الصور لملفات اإلجمالي والعدد للصورة المتسلسل الرقم 

  

  : الصورة معلومات لوحة لعرض
 . الصورة تمعلوما إلخفاء) عودة (Back على اضغط). موافق (OK على اضغط الصورة، عرض أثناء 

  

  للصور الشرائح عرض
  . الصور مجلد محتويات 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
  ).55 الصفحة في" الصور

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

  : الشرائح عرض مع موسيقية خلفية إلى لالستماع

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

  ). 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 

  ). أعاله موضح هو آما (الشرائح عرض ابدأ ثم ،)الرئيسية( HOME على اضغط  .3
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  الشرائح عرض تشغيل في التحكم أزرار
  : الشرائح عرض تشغيل في للتحكم بعد عن التحكم جهاز على الموجودة األزرار هذه استخدم

   
 الزر الوظيفة

 )إيقاف( STOP الشرائح عرض تشغيل يوقف

 )تشغيل/إيقاف مؤقت( PAUSE/PLAY ستئنافها أو الشرائح عرض لتشغيل مؤقت إيقاف

 )التالي( NEXT الشرائح عرض في التالي الصورة ملف يعرض

 PREV الشرائح عرض في السابق الصورة ملف يشغل
   

  الشرائح لعرض العشوائي التشغيل أو/ و التكرار،
. الشرائح لعرض العشوائي التشغيل أو/و للتكرار) الصورة (Photo إعدادات>  )إعداد (Setup إلى بالصول قم

  .137 صفحة في)" الشرائح عرض تتابع (Slideshow Sequence "انظر
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   تطبيقات

  
 إتاحة تختلف. التطبيقات الستخدام) الكابل أو DSL آخدمة (النطاق واسع باإلنترنت االتصال يلزم: هام

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

 أنجح شغل. بك الخاص الدقة عالي التلفاز جهاز على اإلنترنت ترفيه وسائل أفضل دفق WD TV Play مع يمكنك
 من لديك المفضلة الموسيقى إلى بوصول واستمتع االجتماعية بالشبكة دوًما واتصل التلفزيونية العروض وتابع األفالم
: إلى انتقل اإلنترنت، على الترفيه لوسائل الكاملة القائمة الستكشاف. الطلب عند التلفاز

http://products.wd.com/onlineservices/wdtvplay.  

 التالية اإلنترنت خدمات من الوسائط محتوى إلى للوصول الوسائط مشغل استخدام يمكنك بالشبكة، االتصال بعد
  :والمزيد

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

 ®Facebook – على المفضلة وروابطك وصورك حالتك مشارآة Facebook .األخبار أحدث على احصل 
 ذي التلفزيون جهاز خالل من آله ذلك على أدخل. للغاية آثيرة أخرى وأشياء العالم من أو االجتماعية شبكتك من

  .الكبيرة الشاشة
 ™Flickr – بموقع الاالتص Flickr حساب على الصور عرض. الشاشة على القوائم باستخدام Flickr 

  .التلفزيون على بها واالستمتاع
 ™Flixster – من النقاد مراجعات على واحصل المسرحية األفالم إعالنات عروض أحدث شاهد  

Rotten Tomatoes .في مثير هو ما واعرف األسبوع، هذا عرضها افتتاح يجري التي األفالم راجع  
  .االستئجار خدمات وأفضل Blu-rayو DVD أقراص على الجديد شاهد. التذاآر شباك

 ® Live365– األصناف خالل بسهولة التصفح. اإلنترنت لراديو المجانية التجارية المحطات آالف إلى االستماع 
  .الكثيرون عليها يطلع لم التي األساليب بعض في الكنوز اآتشاف أو المحبوبة

 ®Netflix – إلى بالوصول قم. الفور على المحبوبة التلفزيونية والمسلسالت والكالسيكيات باألفالم االستمتاع 
 شاشتك على واألفالم التليفزيونية المسلسالت الفور على وشاهد بك الخاصة المحدودة غير Netflix عضوية
  .*الكبيرة

  
*Netflix على المعلومات من المزيد. محدودة غير عضوية إلى تحتاج. معينة دول في متاحة www.netflix.com.  

 ®Pandora – المفضلة أغانيك إلى ادخل. تحبها التي الموسيقى سوى يشغل ال ومخصص مجاني إنترنت راديو 
 ألن تشغيلها بحسب األغاني تقييم. لك خصيصًا ُأنشأت التي بالمحطات واستمتع لك المفضلين الفنانين أو

Pandora الفور على تعقيباتك مع المحطات يالئمو ذوقك يرضي*.  

  
*Pandora فقط المتحدة الواليات في متاحة.  

 Picasa – التلفزيون جهاز من مباشرة بها واالستمتاع ومشارآتها الصور عرض.  
 SHOUTcast Radio – من أآثر على ويحتوي اإلنترنت، على الراديو لمحطات األساسي الدليل  

  .والمجتمع والرياضة حوارية والبرامج ىللموسيق راديو محطة 45000

16
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 ™Spotify – نوع أي ألبوم، أي فنان، أي. وألبوم مسار مليون 15 من ألآثر الطلب عند بالوصول استمتع – 
 وفنلندا والسويد المتحدة والمملكة المتحدة الواليات: في متاح Spotify. الوسائط مشغل على دائم بشكٍل متاح

  .*والدنمارك وسويسرا وبلجيكا والنمسا وإسبانيا وهولندا وفرنسا والنرويج

  
  .مميز Spotify حساب إلى تحتاج*

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

 Tweet by WD TV – والمؤسسات األشخاص لدى العالم أنحاء جميع في يحدث ما ومتابعة حالتك بتحديث قم 
  .بها تهتم التي

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

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

  التطبيقات إلى الوصول
 على اضغط ثم ،" تطبيقاتي آل "أيقونة وحدد ،)المفضلة (My Favorites لـ الرئيسية الشاشة إلى انتقل  .1

OK) موافق.(  
 اضغط ثم ،)التالية الصفحة (Next Page أو/و  على اضغط. أبجدي ترتيب في التطبيقات قائمة تظهر  .2

  ).موافق (OK على

  .33 الصفحة في" تيتطبيقا آل" انظر األخرى، الخيارات وتنفيذ التطبيقات، وتحديث الصفحات، إلى تطبيقات إلضافة
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AccuWeather.com  
 المتحدة الواليات مناطق لكافة المحلية الطقس توقعات AccuWeather.com موقع يقدمها التي الطقس خدمة توفر

  .العالم أنحاء آافة في منطقة مليوني من أآثر جانب إلى األمريكية

  :للطقس للوصول

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، AccuWeather.com وحدد عن ابحث  .1
 اضغط ثم) المستخدم ترخيص اتفاقية (End User License Agreement شاشة في) موافق (OK حدد  .2

  .AccuWeather.com لموقع الرئيسية الشاشة لعرض) موافق (OK على
  أيًضا يمكنك. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام البحث آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3

 . البحث حقل في أحرف عدة إدخال بعد النتائج قائمة إلى للتبديل بعد عن التحكم جهاز على  لىع الضغط
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد

  
 على لتعثر" Sydney "تكتب أن يجب فمثًال، المتحدة، الواليات خارج تقع التي لألماآن للمدينة الكامل االسم إدخال إلى تحتاج:مالحظة
  .آموقع فلوريدا سيدني، عنها ينتج" Sydn "وآتابة أستراليا؛ سيدني،

  على اضغط ثم المدينة، بتحديد وقم البحث نتائج خالل للتمرير  أو  على اضغط األمر، لزم وإذا  .4
OK) موافق.(  

 .بك الخاص الموقع إعداد إلآمال) موافق (OK على اضغط  .5
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 الجوية والتفاصيل الجوية، والظروف الحالية، الحرارة درجة ئيسيةالر AccuWeather.com شاشة تظهر  .6
  .بموقعك الخاصة األخرى
  :الخيارات تتضمن

  اإلعدادات 
  الجو خريطة تصغير/لتكبير) موافق (OK على ثم ،)خيارات( Options على اضغط (الخرائط 

  )التنقل أزرار باستخدام منطقتك في وتحريكها
 Lifestyle) والرياضة الصحة ظروف بخصوص الممتازة إلى السيئة الظروف نم التوقعات يوفر 

  )المتنوعة
  )القادمة الجوية الحالة لعرض األسبوع عطلة توقعات أو أيام لسبعة الطقس توقعات حدد (التوقعات 
  )بمشاهدتها وقم المنتشرة AccuWeather.com فيديوهات حدد (بالطقس الخاص الفيديو 
 Exit) إنهاء( 

  

  اإلعدادات

  الطقس عرض طرقة ييرتغ
  :بالتالي فقم العكس، أو فهرنهايت إلى المئوية من الطقس عرض طريقة لتغيير

  .الرئيسية AccuWeather.com شاشة في) اإلعدادات (Settings لتحديد  أو  على اضغط  .1
  .)موافق (OK فوق اضغط. مئوية /فهرنهايت حدد  .2
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  )فضلةالم المدينة (Favorite City إضافة/تحديد
  :يلي بما قم موقع، من ألآثر الجوية الحالة عن معلومات استعراض يمكنك حتى أآثر أو مدينة إلضافة

  .الرئيسية AccuWeather.com شاشة في) اإلعدادات (Settings لتحديد  أو  على اضغط  .1
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)المفضلة المدينة تعيين (Set Favorite City حدد  .2
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)المفضلة المدينة إضافة (Add Favorite City حدد  .3
  أيًضا يمكنك. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام البحث آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .4

  .البحث حقل في أحرف عدة إدخال بعد النتائج قائمة إلى للتبديل بعد عن التحكم جهاز على  على الضغط
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد

  
 على لتعثر" Sydney "تكتب أن يجب فمثًال، المتحدة، الواليات خارج تقع التي لألماآن للمدينة الكامل االسم إدخال إلى تحتاج:مالحظة
  .آموقع فلوريدا سيدني، عنها ينتج" Sydn "وآتابة أستراليا؛ سيدني،

  اضغط) المفضلة المدن تعيين (Set Favorite Cities شاشة في الجديدة ةالمفضل المدينة تظهر  .5
  مفضلة، مدينة ولحذف. االفتراضي الموقع باعتبارها جديدة مفضلة مدينة لتعيين  أو  على
 ).موافق( OK على ثم ، على والضغط بتحديدها قم

    
 ومشاهدة المفضلة المدينة لتعيين ةالرئيسي AccuWeather.com شاشة في  على أيًضا الضغط يمكنك  .6

 .المفضلة المدن جميع في موقعك من الطقس وتفاصيل الجوية، والظروف الحالية، الحرارة درجة
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Facebook  
 من األخبار أحدث على احصل. Facebook على لديك المفضلة وروابط خاصتك، والفيديو وصورك، حالتك، شارك
 الشاشة ذي التلفزيون جهاز خالل من آله ذلك على أدخل. للغاية آثيرة أخرى ياءوأش العالم من أو االجتماعية شبكتك
  . الكبيرة

 على Facebook حساب إنشاء يمكنك. الخدمة هذه الستخدام صالح Facebook حساب لديك يتوفر أن يجب
www.facebook.com.  

  األولى للمرة Facebook إلى الدخول تسجيل
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، Facebook وحدد عن ابحث  .1
 في بك الخاص المستخدم اسم  لكتابة التنقل أزرار استخدم ثم ،)موافق (OK فوق اضغط  .2

Facebook حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام Submit) إرسال(، فوق اضغط ثم OK) موافق .(  
  في بك الخاصة لمرورا آلمة  لكتابة التنقل أزرار استخدم ثم ،)موافق (OK فوق اضغط  .3

Facebook حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام Submit) إرسال(، فوق اضغط ثم OK) موافق .(  
 إلى بسرعة تصل أن أردت إذا) بياناتي تذآر (Remember Me إلى) موافق (OK ثم ، على اضغط  .4

  .الوسائط مشغل في المخزن Facebook حساب
 .محددة  الخضراء التحديد عالمة تكون عندما) موافق (OK ثم ، /  على اضغط  .5

    
 .Facebook لـ الرئيسية الشاشة تظهر. الدخول تسجيل عملية إلتمام) موافق (OK اضغط  .6

  

   اإلشعارات
 يمكن بحيث بك، تتعلق التي Facebook على األشخاص بها يقوم التي اإلجراءات معرفة إمكانية اإلشعارات لك تتيح

  . بك الخاص الجدار على جديدة رسائل قراءة أو بسرعة لك تعليمها تم رةصو فحص

  /  على اضغط ).إشعارات (Notifications لتحديد  على اضغط ،Facebook لـ الرئيسية القائمة في
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم إشعار لتحديد
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Photos) الصور(  
 بشكٍل إما Facebook على المستخدمين من وغيرك أنت ابنشره قمت التي الصور ألبومات أو الصور عرض يمكنك
  . الشرائح عرض في أو فردي

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم) الصور (Photos حدد ،Facebook لـ الرئيسية القائمة في  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم الصور، ألبوم إلى انتقل  .2
إيقاف ) (PAUSE/PLAY (ط على ، أو اضغ)موافق (OKانتقل إلى صورة ما، ثم اضغط فوق   .3

  ).60في الصفحة " أزرار التحكم في تشغيل عرض الشرائح"راجع (لبدء عرض الشرائح لصورة ما ) تشغيل/مؤقت

  الصور خيارات
 ). خيارات (Options اضغط الشرائح، عرض تشغيل أو فردية، صورة تحديد بعد

  
 Rotate Left & Right) 56 الصفحة في" ولليمين لليسار استدارة" عراج –) واليمين لليسار استدارة.  
 Zoom) التصغير/التكبير (– فوق اضغط العرض، مقياس لتغيير OK) الوصول لحين متكرر بشكل) موافق 

 العرض مقياس إلى للعودة) عودة (Back أو) خيارات (Options على اضغط. المرغوب العرض مقياس إلى
  .االفتراضي

 Pan) بشكٍل  التنقل أزرار على اضغط للعرض، المحوري دويرللت –) المحوري التدوير  
 ) خيارات (Options على اضغط. للعرض فيه المرغوب المحوري التدوير إلى الوصول يتم حتى متكرر

  .االفتراضي العرض مقياس إلى للعودة) عودة (Back أو
 ) Set as Background57 الصفحة في" آخلفية اإلعداد" انظر – )اإلعداد آخلفية.  
 Download Photo )صورة تنزيل (– على اضغط ثم الخيار هذا حدد OK )الصورة لتنزيل) موافق  

 ). موافق (OK على اضغط ثم صورتك، تنزيل تريد حيث المكان حدد .المحلي التخزين إلى
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  األخبار موجز
 . التعليق أو" جاباإلع "إمكانية لك يتيح آما أصدقائك تعليمات جميع Facebook في األخبار موجز يعرض
  .األخبار موجز إدخال يمين على المطابقة الرموز داخل إدخال آل على علقوا أو أحبوا الذين األشخاص عدد يظهر

 اضغط ثم ،)األخبار موجز (Newsfeed لتحديد  على اضغط ،Facebook لـ الرئيسية القائمة في  .1
  ).موافق (OK فوق

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

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

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

  .األخبار موجز شاشة في

   األصدقاء
  .الحائط ومنشورات الفيديو، الصور، لعرض أصدقائك صفحات إلى الوصول يمكنك

  فوق اضغط ثم ،)األصدقاء (Friends لتحديد  على اضغط ،Facebook لـ الرئيسية القائمة في  .1
OK) موافق .(  

 التنقل أو الصور عرض يمكنك. افتراضًيا للصفحة الصور قسم يظهر. بتحديدها قمت التي األصدقاء صفحة تظهر  .2
 والتعليقات أصدقائك فيديو لعرض) موافق (OK على الضغط ثم ،)الحائط (Wall أو) الصور (Videos إلى
  . الحائط على

   الجدار
 عدد يظهر. التعليق أو" اإلعجاب "إمكانية لك يتيح آما أصدقائك وتعليقات إدخاالتك جميع Facebook حائط يعرض

  .الجدار إدخال يمين على المطابقة الرموز داخل إدخال آل على علقوا أو أحبوا الذين األشخاص

   ).موافق (OK ثم اضغط فوق ،)الجدار (Wallلتحديد   ، اضغط علىFacebookفي القائمة الرئيسية لـ   .1
  . أصدقائك ونشرات تعليقات لعرض / على اضغط  .2
  فوق اضغط ثم ، اإلدخال تحب آنت إذا" أحبه "لتحديد واحدة مرة  على اضغط ما، إدخال تحديد بعد  .3

OK) موافق.( على واضغط ، جدار إدخال على للتعليق مرتين  على اضغط OK) أدخل ثم ،)موافق 
  .الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام كتعليق

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

   الفيديو
  . Facebook على وأصدقاؤك أنت بنشره قمت الذي الفيديو عرض يمكنك

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم) الصور (Videos حدد ،Facebook لـ الرئيسية القائمة في  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ما، فيديو إلى انتقل  .2
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  الفيديو مشّغل
 ) أحبه (Like اختيار يمكنك. الفيديو مشّغل معلومات لوحة إلحضار) موافق (OK فوق اضغط ما، فيديو تشغيل بعد
 ).موافق (OK على الضغط ثم مات،المعلو لوحة في ما فيديو على) تعليق (Comment أو

 
  

  الفيديو خيارات
 ). خيارات (Options على اضغط الفيديو، تشغيل بعد

  
 Zoom) التصغير/التكبير (– فوق اضغط العرض، مقياس لتغيير OK) لحين متكرر بشكل) موافق  

  لعودةل) عودة (Back أو) خيارات (Options على اضغط. المرغوب العرض مقياس إلى الوصول
  .االفتراضي العرض مقياس إلى

 Pan) بشكٍل  التنقل أزرار على اضغط للعرض، المحوري للتدوير –) المحوري التدوير  
 ) خيارات (Options على اضغط. للعرض فيه المرغوب المحوري التدوير إلى الوصول يتم حتى متكرر

  .االفتراضي العرض مقياس إلى للعودة) عودة (Back أو
 Browse description )اضغط ثم الخيار هذا حدد –) وصف استعراض OK الفيديو وصف لعرض.  
 Download video) فيديو تنزيل (– على اضغط ثم الخيار هذا حدد OK )إلى الفيديو لتنزيل) موافق  

) تصلةم تخزين وحدة أو شبكة مشارآة (إليه الفيديو تنزيل تريد الذي الموقع حدد .المحلية األقراص محرآات أحد
  ).موافق (OK على اضغط ثم

 والتعليقات" يعجبني"عدد مرات 

 أوقات التشغيل المنقضية والكلية شريط تقدم تشغيل الفيديو
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Event) حدث(  
 أو األحداث هذه حول المعلومات من مزيد عرض من وتمكنك إليها، ُدعيت التي األحداث آل) حدث (Event تعرض
 على علقوا أو أحبوا الذين األشخاص عدد يظهر. عليها تعليق أو" يعجبني"و أصدقائك تعليقات وعرض عليها، التعليق

  ).حدث (Event إدخال يمين على المطابقة الرموز داخل إدخال آل

  على اضغط ثم ،)حدث (Events لتحديد  على اضغط ،Facebook لـ الرئيسية القائمة في  .1
OK) موافق .(  

  ).موافق (OK على اضغط ثم إليه، ُدعيت حدًثا حدد  .2
 ) المعلومات من مزيد عرض (View More Info أو) تعليق آتابة (Write a Comment... حدد  .3

  .بشأنه المعلومات من مزيد عرض أو الحدث حول تعليق لكتابة
  . أصدقائك ونشرات تعليقات لعرض / على اضغط  .4
  فوق اضغط ثم ، اإلدخال تحب آنت إذا" أحبه "لتحديد واحدة مرة  على اضغط ما، إدخال تحديد بعد  .5

OK) موافق.( على اضغط ، حدث إدخال على للتعليق مرتين  على اضغط OK )أدخل ثم ،)موافق 
  ..الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام تعليقك

  الخروج تسجيل
 إلنهاء) موافق( OK على اضغط ثم ،)الخروج تسجيل( Sign Out حدد Facebook لـ الرئيسية القائمة في

Facebook لـ الرئيسية الشاشة إلى والعودة Services) المحفوظة الدخول تسجيل بيانات آافة مسح يتم). الخدمات 
  .Facebook لحساب مسبًقا
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Flickr  
Flickr محتوى تنظيم يتم. اإلنترنت عبر ومشارآتها الفيديو ومقاطع الصور ملفات إلدارة ويب موقع هو Flickr 
 توياتالمح عن البحث على المستخدمين العالمات تساعد. المحتوى تصف فئة تسمية أو دليلية آلمة – العالمات حسب
  . به مقترنة عالمة 75 إلى يصل عدد محتوى ملف بكل يوجد قد. مشترآة أشياء بها التي

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

  :Flickr خدمة إلى للوصول

  .Flickr لـ الرئيسية الشاشة تظهر). موافق (OK لىع اضغط ثم ، Flickr وحدد عن ابحث  .1
  : الخيارات تتضمن

 Interesting) أيام سبعة آخر) (لالهتمام مثير(  
 Recent Upload) التحميل عمليات أحدث(  
 Search) البحث(  
 My Contacts) االتصال جهات(  
 Hot Tags) فعالة عالمات(  
 My Tags) عالماتي(  
 Exit) إنهاء(  

  ياتالمحتو استكشاف
  .Flickr لموقع العام النطاق عبر المتوفرة) المحتوى الختيار Flickr خدمة شروط (الصور تدفقات استكشاف بإمكانك

  : األخيرة أيام السبعة من عشوائي" لالهتمام مثير "وسائط محتوى الستكشاف

  على اضغط ثم ،Flickr لـ الرئيسية الشاشة في) لالهتمام مثير (Interesting لتحديد  على اضغط
OK) موافق .( 

    
 األيام السبعة خالل" لالهتمام مثيرة "باعتبارها المقدرة العشوائية المحتويات يظهر الذي الصور تدفق عرض يتم

 تدفق عبر التنقل آيفية حول التعليمات لمعرفة 76 صفحة إلى انتقل. Flickr خدمة مستخدمي بواسطة الماضية
  .الصور
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  : التحميل اريخت حسب باالستكشاف للقيام

  ،Flickr لـ الرئيسية الشاشة في) التحميل عمليات أحدث (Recent Upload لتحديد  على اضغط
 ). موافق (OK على اضغط ثم

    
 لمعرفة 76 الصفحة في" Flickrصور تدفق" إلى انتقل. تحميله تم محتوى أحدث يظهر الذي الصور تدفق عرض يتم

  .الصور تدفق عبر التنقل آيفية حول التعليمات

  : الشائعة العالمات حسب لالستكشاف

  على اضغط ثم ،Flickr لـ الرئيسية الشاشة في) فعالة عالمات (Hot tags لتحديد  على اضغط  .1
OK) موافق.( 

    
  ). موافق (OK على اضغط ثم القائمة، من عالمة للتحديد التنقل أزرار على اضغط  .2

" Flickrصور تدفق" إلى انتقل. المحددة العالمة مع به المقترنة محتوياتال يظهر الذي الصور تدفق عرض يتم
  .الصور تدفق عبر التنقل آيفية حول التعليمات لمعرفة 76 الصفحة في

  المحتوى عن البحث
  :معينة دليلية آلمة حسب المحتوى عن للبحث

 على الداللية بالكلمة البحث عمليات مدتعت. عنه تبحث محتوى نوع مع مرتبطة عبارات أو آلمات هي الداللية الكلمات
  . العضو تعريف ملف صفحة في المحددة المعلومات
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 ).موافق (OK على اضغط ثم ،Flickr لـ الرئيسية الشاشة في) البحث( Search لتحديد  على اضغط  .1

    
 ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)داللية آلمات (Keywords لتحديد / اضغط  .2

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

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد
 لمعرفة 76 صفحة إلى انتقل. المحددة الداللية الكلمة مع المقترنة المحتويات يظهر الذي الصور تدفق عرض يتم

  .الصور تدفق عبر التنقل آيفية حول التعليمات

  :العالمات حسب المحتويات عن للبحث

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

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،Flickr معلومات لوحة في) البحث( Search لتحديد  على اضغط  .1
  ). موافق (OK فوق ضغطا ثم ،)العالمات (Tags لتحديد / على اضغط  .2
 . الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام البحث آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد
 " Flickrصور تدفق" إلى انتقل. المحددة الكلمة مع المقترنة المحتويات يظهر الذي الصور تدفق عرض يتم
  .الصور تدفق عبر التنقل آيفية حول التعليمات فةلمعر 76 الصفحة في



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

74 – تطبيقات

  Flickr خدمة عضو عن البحث
  : Flickr بخدمة عضو عن للبحث

  ).موافق (OK اضغط ثم ،)استكشاف (Explore شاشة في) البحث (Search لتحديد / اضغط  .1
 ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)Flickr عضو (Flickr member لتحديد / اضغط  .2

    
 باستخدام اهتماماته أو اإللكتروني، بريده عنوان أو العضو، مستخدم اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة
  .لديك البحث معايير مع تتطابق التي Flickr خدمة عضو ارتباطات يسرد مستعرض شاشة عرض يتم

  .العضو تعريف ملف صفحة لعرض) موافق( OK اضغط ثم االرتباط، لتحديد / ضغطا  .4
 لتحديد  التنقل أزرار استخدم. استكشافها فبإمكانك عامة، صور تدفقات المحدد العضو لدى آان إذا

 التنقل يةآيف حول التعليمات لمعرفة التالي القسم إلى انتقل. الستكشافها) موافق (OK اضغط ثم المحتوى، اختيار
  .الصور تدفق عبر

My Contacts) االتصال جهات(  
  .عنهم بالبحث قمت الذين Flickr بأعضاء قائمة) االتصال جهات (My Contacts تعرض

  ):بي الخاص المحتوى (My Contents لعرض

 اضغط ثم ،Flickr لـ الرئيسية الشاشة في) بي الخاص المحتوى (My Contents لتحديد  على اضغط  .1
 ).موافق (OK لىع

    
) موافق (OK على اضغط ثم مسبًقا، عنه بالبحث قمت الذين Flickr أعضاء أحد لتحديد / على اضغط  .2

  .صورته لعرض
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 ). خيارات (Options على واضغط االتصال جهة اسم حدد القائمة، من اتصال جهة إلزالة  .3
 ). موافق (OK على اضغط ثم ،)العناصر آل حذف (Delete All Items أو) حذف (Delete حدد

  

My Tags )عالماتي(  
  .عنها بالبحث قمت التي Flickr بعالمات قائمة) عالماتي (My Tags تعرض

  ):عالماتي (My Tags لعرض

  على اضغط ثم ،Flickr لـ الرئيسية الشاشة في) عالماتي (My Tags لتحديد  على اضغط  .1
OK) موافق.( 

    
 ) موافق (OK على اضغط ثم مسبًقا، عنها بالبحث قمت التي العلمات إحدى لتحديد / على اضغط  .2

  .العالمة بهذه المقترنة الصور لعرض
  أو) حذف (Delete حدد). خيارات (Options على واضغط العالمة حدد القائمة، من عالمة إلزالة  .3

Delete All Items) العناصر آل حذف(، على اضغط ثم OK) موافق.(  
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  Flickrرصو تدفق
 .المصغرة الصور بوضع) الصور (Photos دليل في الموجود نفسه هو Flickr من الصور تدفق تخطيط

  

  . المحتوى لتحديد  التنقل أزرار استخدام يمكنك 
  ). موافق (OK اضغط ثم الملف، حدد الشاشة، ملء عرض بوضع المحتوى لعرض 
 عرض يتم). موافق (OK أو ، اضغط ي،الحال الصور تدفق محتوى باستخدام الشرائح عرض لعرض 

  . المعلومات لمعرفة التالي القسم إلى انتقل). Flickr مشغل (Flickr Player شاشة في المحتويات
  ).عودة (Back اضغط الشاشة، بملء العرض وضع من الصور تدفق إلى للعودة 
  . اضغط ،)المشغل (Player وضع من الصور تدفق إلى للعودة 
  وحدد) الصور إعدادات (Photo Settings إلى انتقل الشاشة، ملء عرض بوضع ورالص آافة لعرض 

Fit to screen) الشاشة حجم مالئمة) (راجع "Photo Scaling) 138 الصفحة في)" الصورة تحجيم.(  
 Flickr لـ الرئيسية الصفحة إلى للرجوع) خيارات (Options على اضغط الصور، تدفق تخطيط عرض أثناء 
 . Flickr لـ الرئيسية الصفحة قائمة خيارات اراختي أو

  

  Flickrمشغل
  .الصور شرائح عرض في الموجود نفسه هو Flickr مشغل تخطيط

  . الصور تدفق في التالية الصورة لعرض  اضغط 
  .الصور تدفق في السابقة الصورة لعرض  اضغط 
  . اضغط الصور، تدفق إلى للعودة 
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  المشغل خيارات
 . Flickr Player في المحتوى عرض طريقة تخصيص يمكنك العادي، الصور شرائح عرض مع يحدث آما
 ).خيارات (Options على اضغط بذلك، للقيام

  

  
 القسم في التعليمات واتبع) إعداد (Setup قائمة على ادخل بالكامل، الشاشة أو الشاشة حجم وضع في مكبرة الصور لعرض: مالحظة

"Photo Scaling) 138 الصفحة في)" رةالصو تحجيم.  

 Rotate right أو) لليسار استدارة (Rotate left وحدد ،/ اضغط الصورة، عرض الستدارة 
  . المفضلة العرض زاوية إلى الوصول لحين متكرر بشكٍل) موافق (OK اضغط ثم ،)لليمين استدارة(
  اضغط. درجة 90 بمقدار الساعة عقارب حرآة عكس أو الساعة عقارب حرآة باتجاه العرض استدارة تتم
  .االفتراضية العرض زاوية إلى للعودة) عودة (Back أو) خيارات (Options على

  ،)المحوري والتدوير التصغير/التكبير( Zoom & Pan وحدد / على اضغط العرض، مقياس لتغيير 
 العرض مقياس إلى الوصول لحين متكرر بشكٍل) موافق (OK فوق اضغط). موافق (OK على اضغط ثم

  .االفتراضي العرض مقياس إلى للعودة) عودة (Back أو) خيارات (Options على اضغط. المرغوب
 اضغط ثم ،)المحوري والتدوير التصغير/التكبير (Zoom & Pan وحدد / على اضغط العرض، لتغيير 

. المرغوب العرض إلى الوصول لحين متكرر بشكٍل  التنقل زر على اضغط). موافق (OK فوق
  .االفتراضي العرض مقياس إلى للعودة) عودة (Back أو) خيارات (Options على اضغط

  

  Flickr إنهاء
 لوحة في) إنهاء (Exit لتحديد  على اضغط ،)الخدمات (Services لـ الرئيسية الشاشة إلى للرجوع
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،Flickr معلومات
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Flixster   
 راجع. Rotten Tomatoes من النقاد مراجعات على واحصل المسرحية فالماأل إعالنات عروض أحدث شاهد
 أقراص على الجديد شاهد. التذاآر شباك في مثير هو ما واعرف األسبوع، هذا عرضها افتتاح يجري التي األفالم
DVD و Blu-rayعالية إعالنات شاهد. فيلم 40000 من أآثر من آتالوج عن بالبحث قم. االستئجار خدمات وأفضل 
  .indie flicksو blockbusters مثل مواقع على ضخم فيلم 10,000 من ألآثر الجودة

  :Flixster على وللحصول

 .Flixster لـ الرئيسية الشاشة تظهر). موافق (OK على اضغط ثم ، Flixster وحدد عن ابحث  .1

    
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم خيار، لتحديد  اضغط  .2

  : الخيارات تتضمن
 Box Office) األسبوع لهذا األفالم تذاآر بأهم الخاصة والعروض األفالم إعالنات من جديد بكل ملما آن 

  )الماضي واألسبوع
 DVD) بأقراص الخاصة والعروض األفالم إعالنات استعرض DVD مؤخًرا إصدارها تم التي(  
  )القادمة األفالم وعروض إعالنات شاهد (القادمة األفالم 
  )الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام والعروض األفالم إعالنات عن البحث (البحث 
 Exit) إنهاء(  

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،DVD أو فيلم لتحديد  التنقل أزرار استخدم  .3
  ،Critic Reviews أو ،Cast أو ،Watch Trailer لتحديد  على اضغط  .4

 ).موافق( OK على اضغط ثم ،Detailsأو ،Share to Facebook أو

    
  على اضغط. الفيديو تشغيل/تقدم شريط لمشاهدة OK على اضغط األفالم، إعالنات مشاهدة وأثناء  .5

Option )الخيارات (لتحديد Zoom & Pan )التصغير والتدوير المحوري/التكبير(  
  ).48 الصفحة في" للفيديو المحوري والتدوير تصغير/تكبير خيارات تحديد" راجع(
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Live365 
 Live365 إذاعية محطات أية إلى االستماع أو اإلنترنت عبر بك الخاصة الراديو محطة إلنشاء Live365 ستخدما

 ،AM الراديو محطات بعض تستخدم. المستخدم لتقديرات وفقًا الموسيقية االختيارات تجميع يتم. اإلنترنت عبر أخرى
  .اإلنترنت عبر الراديو لدفق Live365 الصغيرة FMو

  : Live365 إلى للوصول

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، Live365 وحدد عن ابحث  .1

  : الخيارات تتضمن
 Stations) المحطات (  
 Last Played) تشغيل آخر(  
 My Presets) الضبط مسبقة محطاتي(  
 ) Aboutحول(  
 Exit) إنهاء(  

  )اختياري (Live365 إلى الدخول تسجيل
 من بالمزيد للتمتع لكن مسجل غير مستخدم باعتبارك المجانية Live365 محطات إلى االستماع في البدء بإمكانك
 المسارات، معلومات وتأمين المفضالت، إلى المحطات وتخزين بها، الموصى المحطات إلى الوصول مثل المزايا
  .Live365 حساب إلى الدخول تسجيل إلى حاجة في فأنت األخرى، المزايا من والعديد المحطات تفضيالت وتعيين

  : Live365 إلى الدخول تسجيل

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الخدمات (Services قائمة شريط| ) الرئيسية (Home شاشة إلى انتقل  .1
  فوق اضغط ثم ،Live365 لتحديد  اضغط. أبجدي ترتيب في اإلنترنت خدمات قائمة تظهر  .2

OK) موافق.(  
 اضغط ثم ،)الضبط مسبقة محطاتي( My Presets لتحديد  اضغط ،Live365 الرئيسية الشاشة من  .3

 ).موافق (OK فوق
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 لديك ليس هل ( ?Don’t have an account أو) الدخول تسجيل (Sign In لتحديد / على اضغط  .4
 حساب إلنشاء الشاشة على التعليمات فاتبع حساًبا، لديك يتوفر ال آان إذا ).موافق (OK حدد ثم ،)حساًبا؟

Live365 اإلنترنت على . 

    
 على المفاتيح لوحة باستخدام بك الخاص Live365 المستخدم اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .5

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة
 على المفاتيح لوحة باستخدام بك الخاص Live365 حساب مرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .6

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit ددح. الشاشة
  .الحفظ خيار لتحديد / اضغط  .7

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

  .Live365 خدمة إلى الوصول أجل من الوسائط مشغل خاللها
 Save username only) ستتم أنه إال بك الخاص المستخدم اسم حفظ سيتم –) فقط المستخدم اسم حفظ 

  .Live365 خدمة إلى للوصول الوسائط مشغل عندها تستخدم مرة آل في مرورك آلمة بكتابة مطالبتك
 Yes) تقوم مرة آل في حسابك إلى تلقائيًا دخولك تسجيل سيتم. المرور وآلمة المستخدم اسم حفظ يتم –) نعم 

  ).الخدمات (Services القائمة شريط من Live365 بتحديد خاللها
  شاشة تظهر بنجاح، الدخول بتسجيل قيامك بعد. الدخول تسجيل عملية إلتمام) موافق (OK اضغط  .8

Home) لخدمة) الرئيسية Live365.  
 وتحديد إليها استمعت التي السابقة المحطات إلى والوصول الجديدة، المحطات استعراض يمكنك الشاشة، هذه من

  .بك الخاص Live365 لحساب التعريف ملفات تفضيالت

  .http://www.live365.com/wdtv إلى اذهب ،Live365 حساب إلى الدخول لتسجيل
 اإللكتروني الموقع زيارة الرجاء ،Live365 استخدام وقيود والخيارات المزايا هذه حول المعلومات من لمزيد

http://www.live365.com/index.live.  
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  Live365 محطة إلى االستماع
  .الراديو محطات إحدى عن االستعراض الجدد Live365 مستخدمي بإمكان 
 خدمة إلى بالفعل بالوصول قمت قد آنت إذا إليها تستمتع آنت التي األخيرة المحطة إلى الوصول بإمكانك 

Live365 الوسائط مشغل من .  
  واالستماع) الضبط مسبقة قائمتي (My Preset List إلى وصولال المسجلين Live365 لمستخدمي يمكن 

  . المفضلة المحطات إلي
  . الفائقة الراديو محطات إلى االستماع Live365 VIP ألعضاء يمكن 

  :الراديو محطة إلى لالستعراض

 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)محطات (Stations لتحديد  اضغط ،Live365 الرئيسية الشاشة من  .1

    
 ).موافق (OK فوق اضغط ثم المحطة، فئة لتحديد / اضغط  .2

    
  : التحديدات تتضمن

 Free Stations) المجاني اإلنترنت راديو –) المجانية المحطات .  
 VIP Stations) محطات VIP (– االنقطاع تعاني ال التي الفائقة اإلنترنت راديو محطات من هي 

 حساب إلى الدخول تسجيل عليك يجب. Live365 خدمة قيلتل والمشترآين المسجلين للمستخدمين
Live365 أعضاء أحد تكون وأن بك الخاص VIP إلى انتقل. الفئة هذه إلى الوصول إمكانية قبل الصالحين 

  .المعلومات من لمزيد83  صفحة
 ) Recommendationsمستخدمي قبل من به موصى المجاني اإلنترنت راديو –) التوصيات 

Live365 المحطات هذه إلى للوصول الدخول تسجيل عليك يجب. لديك ريناآلخ.  
 Search) محطة عن البحث إجراء –) البحث Live365 .المعلومات من لمزيد83  صفحة إلى انتقل.  

  .)موافق (OK فوق اضغط. إليها االستماع في ترغب التي المحطة لتحديد التنقل أزرار على اضغط  .3
 حساب لديك آان إذا) الضبط مسبقة محطاتي (My Presets إلى محطة إضافة تريد آنت إذا  على اضغط  .4

Live365 .فوق اضغط OK) موافق(.  
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .5
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  :Live365 محطة شاشة

  .الصوت جودة وفلترة والفرز، العرض، خيارات Live365 محطة شاشة توفر

 ) الشبكة (Grid عرضي بين للتبديل OK فوق واضغط ، العرض رمز وحدد ، على اضغط  .1
  ). القائمة (List و

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ، والفلترة الفرز رمز لتحديد  /  على اضغط  .2
  All Stations الخيارات تتضمن. الصوت جودة حسب) فلترة (Filter لتحديد  /  ثم ، على اضغط  .3

) مرتفع إلى متوسط (Medium to highو ،)الصوت جودة) (فقط مرتفع (Only highو ،)تالمحطا آل(
) فقط منخفض (Only lowو ،)الصوت جودة) (متوسط إلى منخفض (Low to mediumو ،)الصوت جودة(
  )موافق (OK فوق اضغط). الصوت جودة(

  .مرة أخرى) موافق (OKاضغط على  ثم ،لتحديد عالمة التحديد الخضراء ) موافق (OK ثم ،اضغط على   .4

    
) األبجدي الترتيب (Alphabetically حسب إما المحطات لفرز أعاله الخطوات وآّرر) فرز (Sorting حدد  .5

  ).االنتشار (Popularity حسب أو

  :إليها االستماع تم محطة آخر إلى للوصول

 ). تشغيل آخر (Last played لتحديد  اضغط ،Live365 الرئيسية الشاشة من  .1

    
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  على اضغط  .2
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  :المفضلة المحطة إلى لالستماع

  ،)الضبط مسبقة محطاتي (My Presets لتحديد  اضغط ،Live365 الرئيسية الشاشة من  .1
  . لضبطا مسبقة القائمة من المحطة لتحديد  اضغط). موافق (OK فوق اضغط ثم

  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .2

  :VIP محطة إلى لالستماع

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)محطات (Stations لتحديد / اضغط ،Live365 الرئيسية الشاشة من  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)VIP محطات (VIP Stations لتحديد / اضغط  .2
 ). موافق (OK فوق اضغط ثم الموسيقى، نوع لتحديد / اضغط  .3

    
  ). موافق (OK اضغط ثم للموسيقى، الفرعي- النوع لتحديد / اضغط  .4
  .إليها االستماع في ترغب التي المحطة لتحديد  اضغط  .5
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .6

  Live365 محطة عن البحث
  :التالية المعايير حسب المحطة عن البحث بإجراء قم

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

 محطة آانت إذا أو Live365 محرري بواسطة المقدرة المحطة حسب بها تقوم التي البحث عملية تضييق بإمكانك
  .رسمية أو تقلةمس أو مهنية

  :Live365 محطات إحدى عن للبحث

  ،)الضبط مسبقة محطاتي (My Presets حدد ،Live365 لـ الرئيسية الشاشة على  .1
  ).خيارات (Options اضغط ثم ،)تشغيل آخر (Last Played أو ،)المحطات (Stations أو
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 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)البحث (Search لتحديد / على اضغط  .2

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

OK) موافق .(  
  . البحث نتيجة من المحطة لتحديد  اضغط  .4
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .5

  حاليًا التشغيل قيد المحطة عرض
  ،)الضبط مسبقة محطاتي (My Presets حدد ،Live365 لـ الرئيسية ةالشاش على  .1

  ).خيارات (Options اضغط ثم ،)تشغيل آخر (Last Played أو ،)المحطات (Stations أو
 قيد المحطة تظهر). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)اآلن التشغيل (Now Playing لتحديد / اضغط  .2

  .حالًيا التشغيل

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

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

  . إضافتها تريد التي المحطة تعرض التي تالمحطا قائمة إلى اذهب  .1
  . بإضافتها ترغب التي المحطة لتحديد  اضغط  .2
  ،)الضبط مسبقة محطاتي إلى إضافة (Add to My Preset وظيفة  لتمكين مرات عدة  اضغط  .3

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم
  شاشة إلى والعودة جديدةال الضبط مسبقة المحطة لتأآيد) موافق (OK اضغط. تأآيد شاشة تظهر  .4

Now Playing) اآلن تشغيل.(  

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

  :الضبط مسبقة القائمة من المحطة إلزالة

 79 الصفحة في:" Live365 إلى الدخول تسجيل" إلى انتقل. Live365 حسابك إلى الدخول بتسجيل قم  .1
  .التعليمات على للحصول

  ،)الضبط مسبقة محطاتي (My Presets لتحديد  اضغط ،Live365 الرئيسية الشاشة من  .2
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم

  .بإزالتها ترغب التي المحطة لتحديد  اضغط  .3
  ).فقموا (OK اضغط ثم ،)المحطة إزالة (Remove Station وظيفة لتمكين  اضغط  .4
  ).اآلن تشغيل (Now Playing شاشة إلى للرجوع) موافق (OK اضغط. بالتأآيد مطالبة تظهر  .5
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  األغنية مالحظات تقديم
 عن االختيار عملية في المشارآة يمكنك. المستخدم لتقديرات وفقًا Live365 في الموسيقية االختيارات تجميع يتم

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

  :األغنية حول مالحظات لتقديم

. السلبية للمالحظة  ،اإليجابية للمالحظة : المالحظات رمز لتحديد  اضغط األغنية، تشغيل أثناء  .1
  .)موافق (OK فوق اضغط

  ). اآلن تشغيل (Now Playing شاشة إلى للرجوع) موافق (OK فوق اضغط. المالحظات تأآيد شاشة تظهر  .2

  المسار معلومات على ولالحص
 إليها الرجوع أجل من اإللكتروني بريدك حساب إلى حاليًا التشغيل قيد باألغنية الخاصة المسار معلومات إرسال يمكنك
  . الحق وقت في

  :المسار معلومات على للحصول

  ).موافق (OK اضغط ثم ، لتحديد  اضغط األغنية، تشغيل أثناء  .1
  ).اآلن تشغيل (Now Playing شاشة إلى للعودة) موافق (OK اضغط. تأآيد شاشة تظهر  .2

 على حسابك إلى الدخول لتسجيل استخدمته الذي اإللكتروني البريد عنوان إلى المسار معلومات إرسال سيتم
Live365 .  

  Live365 من الخروج تسجيل
 إعدادات على تغييرات اءبإجر شخص أي قيام عدم لضمان االستماع جلسة بعد Live365 من الخروج بتسجيل قم

  .منك إذن بدون والمحطات Live365 على لحسابك

  :Live365 من الخروج لتسجيل

  ،)خيارات (Options على اضغط ،)اآلن تشغيل (Now Playing أو) المحطات (Stations شاشة في  .1
  ).افقمو (OK فوق اضغط ثم ،)الخروج تسجيل/الدخول تسجيل (Sign In/Sign Out لتحديد / ثم

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم بالتأآيد، المطالبة عند) موافق (OK لتحديد  اضغط  .2

  Live365 إنهاء
 الشاشة في) إنهاء (Exit لتحديد  على اضغط ،)الخدمات (Services لـ الرئيسية الشاشة إلى للرجوع
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،Live365 لـ الرئيسية

  

  



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

86 – تطبيقات

Netflix   
. WD TV Hub الوسائط مشغل على الفور على الجديدة التليفزيونية والمسلسالت والكالسيكيات اراتباإلصد استمتع

 قم. بك الخاصة الصغيرة الكمبيوتر شاشة على تشغيلها على تستقر وال األفالم لك يوصل حتى البريد ساعي تنتظر ال
 على واألفالم التليفزيونية المسلسالت الفور على وشاهد بك الخاصة المحدودة غير Netflix عضوية إلى بالوصول
  .* الكبيرة شاشتك

  
*Netflix على المعلومات من المزيد. محدودة غير عضوية إلى تحتاج. معينة دول في متاحة www.netflix.com.  

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، Netflix وحدد عن ابحث ،Netflix إلى للوصول

  
 انظر راجع. أسفل الموجودة التعليمات اتباع قبل إصدار أحدث إلى تةالثاب البرامج تحديث من تأآد: هام

  .التفاصيل من لمزيد 139 صفحة في" للنظام الثابتة البرامج ترقية"

  الحاليين Netflix أعضاء
) المسجل اإللكتروني بريدك عنوان األحوال، معظم في (بك الخاص المستخدم اسم إلدخال الشاشة على التعليمات اتبع
 الموقع بزيارة تفضل. بعد عن التحكم جهاز باستخدام حسابك إلى الدخول لتسجيل المرور ةوآلم

www.netflix.com/signinhelp مشكالت أية تواجه أن قبل.  

  Netflix إلى جديد
  .شهر لمدة مجاني تجريبي إصدار تنزيل في وابدأ لالشتراك www.netflix.com/wdtv بزيارة تفضل ثم

  Netflix تنقل
 مجموعة بين من لالختيار بعد عن التحكم جهاز باستخدام تنقل بك، الخاص Netflix حساب إلى الوصول دبمجر
  .التلفزيونية والبرامج األفالم فئات من متنوعة

  
  انظر. االفتراضية المصنع إعدادات على الجهاز تعيين بإعادة قم الوسائط، مشغل على Netflix تنشيط إللغاء: مالحظة

"Device Reset) حساب من الوسائط مشغل تنشيط إللغاء. 130 الصفحة في)" الجهاز تعيين إعادة Netflix بك، الخاص  
  تحت." والتعليمات حسابك" "Your Account  &Help "إلى تنقل .بك الخاص Netflix حساب إلى الدخول بتسجيل قم
"Manage Netflix ready devices and computers) "مع لالستعمال الجاهزة الكمبيوتر جهزةوأ األجهزة إدارة Netflix(،  

  ).تنشيط إلغاء" (Deactivate "وحدد WD TV جهاز موضع حدد



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

87 – تطبيقات

Pandora) فقط المتحدة الواليات في(  
Pandora ميزة باستخدام اإلنترنت راديو خدمات وإحدى بها الموصى األوتوماتيكية الموسيقى مزايا من 
Pandora، المماثلة الموسيقية االختيارات بتشغيل تتفاعل التي والخدمة الفنان اسم أو غنيةاأل عنوان إدخال يمكنك .

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

  Pandora استخدام شروط
  .Pandora خدمة استخدام يمكنك أن قبل يةالتال الشروط تلبية يجب
 بعد. بك خاص حساب إلنشاء www.pandora.com/wd إلى انتقل. Pandora حساب لديك يكون أن يجب 

 مشغل من Pandora خدمة إلى الدخول لتسجيل الكود هذا إلى ستحتاج. التنشيط آود بتدوين قم بالتسجيل، قيامك
  . لديك الوسائط

 يجب. األمريكية المتحدة الواليات في المتواجدين للمستخدمين إال Pandora خدمة تتوفر ال الحالي، الوقت في 
  . المتحدة الواليات في باإلنترنت اتصال لديك يكون أن

  ):اإلنجليزية (English على النظام لغة لتعيين

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، اإلعداد إلى انتقل  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)المظهر (Appearance لتحديد  على اضغط  .2
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)اللغة (Language لتحديد / اضغط  .3
 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)اإلنجليزية (English لتحديد / على اضغط  .4
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  األولى للمرة Pandora خدمة إلى الدخول تسجيل
  ).قمواف (OK على اضغط ثم ، Pandora وحدد عن ابحث  .1
  ).حساب إضافة (Add Account شاشة إلحضار) فوق (OK فوق اضغط  .2
) Pandora حساب لدّي (I have a Pandora account فاختر بالفعل Pandora حساب لديك آان إذا  .3

 . 6 الخطوة إلى انتقل. بك الخاص الجديد Pandora حساب إلنشاء) موافق (OK على اضغط ثم

  
 اضغط ثم ،)Pandora في جديد أنا (I am new to Pandora فحدد Pandora حساب لديك يكن لم إذا  .4

  ). موافق (OK على
 حسابك إلنشاء www.pandora.com/wd إلى اذهب (الشاشة على التعليمات واتبع التنشيط رمز اآتب  .5

  ). موافق (OK على اضغط ثم) المتابعة (Continue اختر االنتهاء، عند). الجديد
 على المفاتيح لوحة باستخدام بك الخاص Pandora المستخدم اسم لكتابة  التنقل رارأز استخدم  .6

  ). موافق (OK اضغط ثم الشاشة،
 على المفاتيح لوحة باستخدام Pandora على حسابك مرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .7

  ). موافق (OK اضغط ثم الشاشة،
  .الحفظ خيار لتحديد  اضغط  .8

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

  .الوسائط مشغل باستخدام Pandora خدمة إلى بالوصول خاللها
 Save username only) ستتم أنه إال بك الخاص المستخدم اسم حفظ سيتم –) فقط المستخدم اسم حفظ 

 مشغل باستخدام Pandora خدمة إلى بالوصول خاللها تقوم مرة آل في مرورك آلمة بكتابة مطالبتك
  .الوسائط

 Yes) تدخل مرة آل في حسابك إلى تلقائًيا دخولك تسجيل يتم. المرور وآلمة المستخدم اسم حفظ يتم –) نعم 
  .الوسائط مشّغل باستخدام Pandora خدمة على فيها

  .الدخول تسجيل عملية مإلتما) موافق (OK اضغط  .9



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

89 – تطبيقات

 ).المحطات (Stations شاشة تظهر ،Pandora خدمة إلى بنجاح الدخول بتسجيل قيامك بعد

  
 تشغيل وقائمة مسبقًا إنشائها تم التي المحطات إلى االستماع وبدء جديدة، محطات إنشاء يمكنك الشاشة، هذه من

Quickmix، بحسابك الخاص التعريف ملف تفضيالت وتحديد.  

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

   Pandora محطات
 األغاني عناوين أو الفنانين أسماء من أآثر أو واحد حسب الموسيقى من مخصص تدفق هي Pandora محطة

 بإمكانك يصبح لديك، الوسائط مشغل من Pandora ةخدم إلى الدخول بتسجيل قيامك بعد. جانبك من المختارة
  ).موسيقى (Music قائمة شريط من محطاتك إلى بسهولة الوصول

  Pandora محطات تذآيرات
. واحدة QuickMix ميزة إلى باإلضافة واحدة، مرة وقت أي في محطة 100 إلى يصل ما لديك يكون أن يمكن 

  .أخرى محطة إضافة قبل المحطات إحدى حذف عليك يجب ،المحطات من األقصى العدد هذا إلى وصولك بعد
  .معينة ألغنية" الطلب عند "التشغيل أو الفوري، التشغيل Pandora خدمة لك تتيح ال 
  . ساعات ثالث مدتها فترة خالل الفنان بحسب أغنيات أربع من أآثر تشغيل Pandora محطة على يتعذر 
 يتوقف. االستماع تواصل آنت إذا برؤية Pandora خدمة ستطالبك التشغيل، من ساعات ثماني مرور بعد 

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

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

  . جديدة Pandora محطة إنشاء بكيفية
  . المعلومات من لمزيد91  صفحة إلى انتقل. تقدمها التي) موافقة عدم/ موافقة (المسار مالحظات 
  .المعلومات من لمزيد91  صفحة إلى انتقل. للمسار المخصصة التخطيات عدد 

  .لديك Pandora محطة في تشغيلها تم التي لألغنيات الفوري شغيلالت إعادة أو الترجيع يمكنك ال 
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  :Pandora محطة إلنشاء

  لتحديد) خيارات (Options على اضغط أو) محطة إنشاء (Create Station إلى انتقل  .1
Create station) محطة إنشاء.( فوق اضغط OK) موافق.(  

 . الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام األغنية عنوان أو الفنان لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .2
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد

  ). موافق (OK اضغط ثم البحث، نتائج من القائمة لتحديد / اضغط  .3
 الموسيقى وتدفق بتجميع تقوم حتى Pandora لخدمة" الرئيسية "المحطة بمثابة اختارتها التي القائمة ستكون
  .محطتك إلى لةالمماث

  :Pandora محطة إلى لالستماع

  .إليها باالستماع ترغب التي المحطة اسم لتحديد التنقل أزرار استخدم ،)المحطات (Stations شاشة من  .1
) التالي (NEXT على اضغط. المختارة Pandora محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .2

  .التالية األغنية إلى لالنتقال 

  :أخرى محطة على للضبط

  ).محطات (Stations شاشة إلى عدت لقد.  )إيقاف (STOP على اضغط ما، محطة إلى االستماع أثناء  .1
  .إليها التبديل تريد التي المحطة اسم لتحديد التنقل أزرار استخدم  .2
  .المختارة محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .3

  :Pandora محطة تسمية إلعادة

  .تسميتها إعادة في ترغب التي المحطة على اضبط  .1
 ) خيارات (Options على اضغط أو) المحطة تسمية إعادة (Rename Station إلى انتقل  .2

 ).موافق (OK فوق اضغط .المحطة هذه تسمية إعادة Rename this station لتحديد / ثم

    
 . الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام الجديدة ةالمحط اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد

  : Pandora محطة لحذف

  .حذفها في ترغب التي المحطة على اضبط  .1
 / على اضغط ثم) خيارات (Options على اضغط أو) المحطة حذف (Delete Station إلى انتقل  .2

  ).موافق (OK فوق اضغط ).المحطة هذه إزالة (Remove this station لتحديد
  ). موافق( OK فوق اضغط ثم بالتأآيد، المطالبة عند) موافق (OK لتحديد  اضغط  .3
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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 لىإ استناًدا فقط واحدة أغنية
  .عديدة مرات الطابع يتغير لذا ،)واحد صف في مرتبطة أغنيات أربع تشغِّل

  األغنية مالحظات تقديم
 مالحظات متقدي طريق عن لديك Pandora محطة في تتدفق التي المختارة الموسيقية المجموعة على التأثير بإمكانك

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

  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 شيكةالو التالية المجموعة إنشاء سيتم 
  .الموسيقية البداية نقطة باعتبارها

) الموافقة (بـ للتصويت سيكون. مماثلة موسيقية سمات لديها المستقبل في الموسيقية المجموعات تكون أن ويحتمل 
  .عليها تراآميًا تأثيرًا لمماثلةا 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 تلقت التي األخرى األغنيات بقدر تقريبًا تشغليها وسيتم المحتملة

  الموافقة عدم
 المالحظات تعني. الموافقة بعدم عليها فصوت معينة، محطة في األغنيات إحدى إلى االستماع بعدم بترغ 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 تضمين يتم فلن المحطات، إحدى في محدد فنان على مرتين األقل على" الموافقة عدم "بمنح قمت إذا 

  . المحطة بهذه التشغيل قائمة في الفنان هذا أغنيات

  : األغنية حول مالحظات لتقديم

  ).موافق (OK اضغط ثم ، أو ، لتحديد  اضغط األغنية، تشغيل أثناء 
  .تصويتك لتأآيد مطالبة تظهر

  السكون نمط في األغنية وضع
 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

  ).موافق (OK اضغط ثم ، لتحديد  اضغط األغنية، تشغيل أثناء 
  ".السكون "إجراء لتأآيد مطالبة تظهر
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  الفنان أو األغنية على مرجعية عالمة وضع
 الحق وقت في بإمكانك. المستقبل في اإلرشاد من آنوع الفنان أو األغنية على مرجعية عالمة لوضع الختيارا لديك

 جهاز من Pandora خدمة إلى الدخول تسجيلك عند المسار بشراء ترغب آنت إذا المرجعية العالمة هذه إلى الرجوع
 مستخدمي مع الموسيقية تفضيالتك مشارآة يف ترغب آنت إذا أو لديك، الجوال الكمبيوتر جهاز أو الكمبيوتر

Pandora اآلخرين .  

  الفنان أو األغنية على مرجعية عالمة لوضع

  ).موافق (OK اضغط ثم ، لتحديد  اضغط األغنية، تشغيل أثناء  .1
 اضغط ثم األغنية، فنان أو األغنية عنوان على المرجعية العالمة بوضع ترغب آنت إذا لتحديد / اضغط  .2

OK )موافق.(  
 Pandora خدمة إلى الدخول بتسجيل قم. مستمعك تعريف ملف صفحة إلى الجديدة المرجعية العالمة إضافة تتم
  . هذه التعريف ملف صفحة لعرض بك الخاص الجوال الكمبيوتر جهاز أو الكمبيوتر جهاز من

  محطاتي تشغيل قائمة في األغنية توجد لماذا
 األغنية، تشغيل أثناء. بمحطاتك التشغيل قائمة في األغنية هذه بشمول Pandora خدمة قيام سبب رؤية بإمكانك
  .األغنية تحليل يعرض). موافق (OK اضغط ثم ،)األغنية هذه لماذا( Why this song? اضغط

  Pandora حساب حذف
  ).موافق (OK على اضغط ثم) الخدمات (Services قائمة من Pandora حدد  .1
 على واضغط  لتحديد  فوق اضغط ثم حذفه، تريد الذي Pandora حساب ديدلتح / على اضغط  .2

OK) موافق.(  
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Picasa  
  . التلفزيون جهاز من مباشرة بها واالستمتاع ومشارآتها الصور عرض

 الموقع زيارة الرجاء بها، المتعلقة والقيود والخيارات ،Picasa خدمات حول المزيد لمعرفة
http://www.picasa.google.com.  

  :Picasa خدمة إلى الوصول آيفية

  .Picasa لـ الرئيسية الشاشة لعرض) موافق( OK على اضغط ثم ، وحدد عن ابحث  .1
  : الخيارات تتضمن

 Account) الحساب (  
 Search) البحث (  
 My Photos) الصور(  
 People I’m Following )أتابعهم الذين األشخاص(  
 Featured) التجارية الفيديو ملفات(  
 Recent) األخيرة(  

  بك الخاص Picasa حساب إلى الدخول تسجيل

  
  .http://www.picasa.google.com موقع إلى فاذهب واحد، إنشاء وتريد Picasa على حساب لديك يكن لم إذا: مالحظة

ـ  في الشاشة الرئيسية) الحساب( Account لتحديد اضغط على   .1  ).موافق (OK، ثم اضغط على Picasaل

    
 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)حساب إضافة (Add Account حدد  .2
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 المفاتيح لوحة باستخدام Picasa موقع على بك الخاص المستخدم اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .3
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على

 المفاتيح لوحة باستخدام Picasa موقع على حسابك إلى المرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .4
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على

  .االنتهاء بعد) موافق (OK فوق اضغط. الحفظ خيار لتحديد / اضغط  .5
  : الخيارات تتضمن

 No) تقوم مرة آل في ألوليةا الدخول تسجيل عملية تكرار إلى ستحتاج. حسابك تفاصيل حفظ يتم لم –) ال 
  .الوسائط مشغل باستخدام Picasa موقع إلى بالوصول خاللها

 Save username only) ستتم أنه إال بك الخاص المستخدم اسم حفظ سيتم –) فقط المستخدم اسم حفظ 
 مشغل باستخدام Picasa موقع إلى بالوصول خاللها تقوم مرة آل في مرورك آلمة بإدخال مطالبتك
  .طالوسائ

 Yes) إلى الدخول تسجيل الحق وقت في ذلك بعد بإمكانك. المرور وآلمة المستخدم اسم حفظ يتم –) نعم 
  .Picasa موقع إلى الدخول شاشة من حسابك

 هذه حول المعلومات من مزيد على للحصول التالي القسم إلى انتقل). الصور (My Photos صفحة ستظهر  .6
  .الصفحة

   حساب
 الصفحة هذه تضم. حسابك إلى الدخول بتسجيل تقوم عندما أوًال) الصور( My Photos صفحة تظهر افتراضًيا،
 . Picasa على بتحميلها قمت التي الفيديو وملفات الصور

  

  
  there is no media in the current folder عبارة الشاشة فستعرض فيديو، ملفات أو صور أي بتحميل تقم لم إذا: مالحظة

  ".الحالي المجلد في سائطو توجد ال"
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  أو) الكّل) (All (المحتوى آل عرض طريق عن الصفحة هذه على وفلترته المحتوى فرز يمكنك
Unlisted Gallery) المدرج غير الصور معرض (أو Public Gallery) العام الصور معرض .( 

 . التحديد هذا لتبديل مرتين) موافق (OK و / على اضغط ثم ،)موافق (OK على واضغط ، إلى انتقل

    
   المحتوى عن البحث
  : التالي على البحث نتائج تعتمد. فقط اهتمامك تثير التي الفيديو مقاطع أو صور عن Picasa موقع في البحث يمكنك
  الملفات أسماء 
  التوضيحية التسميات 
  التصنيفات 
  األلبومات أو المجلدات أسماء 
  الكاميرا صانع 
  ")2011" أو "نوفمبر "أي (التاريخ 

  .بسرعة استدعاءها لك يتسنى حتى بها قمت التي البحث عمليات بحفظ الوسائط مشغل يقوم

  
  .المستخدمين قبل من البحث نتائج ضمن) خاص" (private "على مضبوًطا ظهوره يكون الذي المحتوى يظهر ال: مالحظة

  :المحتوى عن البحث آيفية

 OK على اضغط ثم ،Picasa لـ الرئيسية لشاشةا في) البحث( Search لتحديد  على اضغط  .1
 ).موافق(

    
 عنه تبحث الذي المحتوى موضوع بمادة المرتبطة الداللية الكلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .2

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام
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 الخاصة البحث آلمة مع يتطابق الذي المحتوى يظهر). ثواني بضع البحث عملية تستغرق (المحتوى البحث يبدأ
 .البحث نتائج شاشة في بك

  
  .العرض شاشة من فيديو أو صورة لتحديد التنقل أزرار استخدم  .3
  .المحدد الفيديو مشاهدة في ابدأ أو المحددة الصورة لعرض) موافق (OK أو  على اضغط  .4

  :البحث تاريخ الستخدام

  قائمة إلى ينقلك وهذا. بعد عن التحكم جهاز على  )بحث (SEARCH الزر على اضغط  .1
Search History) البحث تاريخ.( 

    
  .العرض شاشة من بحث لتحديد / اضغط  .2
  .البحث حفظ عملية ألداء) موافق (OK على اضغط  .3

My Photos) الصور(  
. بك الخاصة Picasa ويب ألبومات في الموجودة الفيديو وملفات الصور جميع على) الصور (My Photos تحتوي
 ملف حدد). موافق (OK على اضغط ثم ويب، ألبوم لتحديد التنقل أزرار استخدم الفيديو، ملفات أو الصور لعرض
 في الموجودة الصور لجميع متتالي عرض لعرض  على اضغط أو لعرضه،) موافق (OK على اضغط ثم فردي
  .ما ألبوم
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  الصور ائمةق خيارات
 قائمة خيارات تظهر). الخيارات (Options على اضغط محدد، ويب ألبوم في لصورة مصغرة صورة باستخدام

My Photos) الصور .(فوق انقر Back) ويب ألبوم قائمة إلى للرجوع االنتهاء بعد) عودة . 

  

  معلومات
  : الحالية الصورة حول التالية المعلومات لعرض الخيار هذا استخدم

 Date) التاريخ(  
  الكاميرا وطراز تصميم 
  العدسة وفتحة والتعرض ،ISO إعدادات 
  البؤري الطول 
  الفالش معلومات 

  

  Facebook على التحميل

 إلى تحميل "انظر. للفيديو Facebook إلى التحميل وظيفة نفسها هي للصور Picasa إلى التحميل وظيفة إّن
Facebook) 39 صفحة في)" والصور الفيديو.  

  التعليقات

  لتحديد التنقل أزرار استخدم. المحددة الصورة على عرضها أو تعليقات إلجراء الخيار هذا استخدم
Hide Comments) التعليقات إخفاء (أو ...Write a Comment) باستخدام...) تعليق آتابة  

  ).موافق (OK على اضغط ثم الشاشة، على المفاتيح لوحة
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  الصور عرض شاشة خيارات
  ). خيارات (Options على اضغط ما، صور عرض أثناء الصور خيارات عرضل 
 .أخرى مرة) خيارات (Options أو) عودة (Back على اضغط بعرضها، تمت التي الصورة إلى للرجوع 

  

  معلومات
  .97 صفحة في" معلومات "انظر

  التشغيل وضع
  .56 صفحة في)" التشغيل وضع (Play Mode "انظر

   ولليمين لليسار استدارة
  .56 صفحة في" ولليمين لليسار استدارة "انظر

  للصورة المحوري والتدوير تصغير/تكبير خيارات تحديد
  .48 صفحة في" للفيديو المحوري والتدوير تصغير/تكبير خيارات تحديد "انظر

  Facebook على التحميل
  .39 صفحة في)" والصور الفيديو (Facebook إلى تحميل "انظر

  فيةآخل اإلعداد
  .57 صفحة في" آخلفية اإلعداد "انظر

  التعليقات
  .97 صفحة في" التعليقات "انظر

  صورة إنزال
  .بالشبكة متصل آخر لجهاز أو الوسائط لمشغل الداخلي األقراص محرك إلى صورة إلنزال القائمة هذه استخدم

  للصور المصغرة الصور عرض
  .58 صفحة في" للصور المصغرة الصور عرض "انظر

  للصور الشرائح عرض
  .59 صفحة في" للصور الشرائح عرض "انظر
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  الفيديو مشّغل
 الوقت وإجمالي التشغيل حالة شريط يعرض وهو. العادية الفيديو تشغيل لشاشة مماثل Picasa فيديو مشّغل تخطيط
  .التشغيل ومعاودة المؤقت التشغيل إليقاف  اضغط. التشغيل ووقت المنقضي

  أتلوهم الذين األفراد
 ما أيقونة حدد. Picasa في تتابعهم الذين لألفراد أيقونات تعرض مصغرة صوًرا" أتابعهم الذين األفراد "قائمة ضمت

 داخل  اضغط أو الفردية الصور لتحديد التنقل أزرار استخدم. فرد لكل العامة الصور معرض ألبومات لعرض
  .للصور متتالي عرض لبدء ما ألبوم

  التجارية الفيديو ملفات
  أو الفردية الصور لتحديد التنقل أزرار استخدم. المختارة Picasa مستخدم صور الشاشة هذه تضم

  حدد ثم) الخيارات (Options على اضغط ما، صورة عرض خالل. للصور متتالي عرض لبدء  اضغط
More Photos From This Owner) معرض ألبومات جميع لعرض) المالك هذا من الصور من المزيد 

  .للمالك العامة لصورا

  األخيرة
 المذآورة التجارية الفيديو ملفات شاشة عمل طريقة بنفس وتعمل ،Picasa مستخدم صور آخر الشاشة هذه تضم
  .أعاله

  Picasa حساب حذف
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الحساب (Account لتحديد  اضغط ،Picasa لـ الرئيسية الشاشة من  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)حساب حذف (Delete Account لتحديد / اضغط  .2
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم حذفه، تريد الذي الحساب لتحديد / على اضغط  .3
  ).موافق( OK فوق اضغط ثم بالتأآيد، المطالبة عند) موافق (OK لتحديد  اضغط  .4
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SHOUTcast Radio   
SHOUTcast Radio 45000 من أآثر على ويحتوي اإلنترنت، على اديوالر لمحطات األساسي الدليل هو 

  .والمجتمع والرياضة الحوارية والبرامج للموسيقى راديو محطة

  : SHOUTcast إلى للوصول

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، SHOUTcast راديو وحدد عن ابحث  .1

  :الخيارات تتضمن

 Search) البحث(  
 ) Radio Genresالراديو أنواع(  
 Favorite) فضلةالم(  
 ) Top Radiosالراديو محطات أفضل(  
 ) Aboutحول(  
 Exit) إنهاء(  

   SHOUTcast Radio راديو محطة إلى االستماع
  :الراديو محطة إلى لالستعراض

  Radio Genres لتحديد  على اضغط ،SHOUTcast Radio لـ الرئيسية الشاشة من  .1
 ).موافق (OK على اضغط ثم ،)الراديو أنواع(

    
 ).موافق (OK على اضغط ثم األنواع، من مجموعة بين من للتحديد / على طاضغ  .2

    
  على اضغط ثم ،)ضرورًيا آان إن (الفرعية األنواع من مجموعة بين من للتحديد / على اضغط  .3

OK) موافق .(  
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 .راديو محطة لتحديد / على اضغط  .4

    
 إلى إضافة( Add to Favorite لتحديد / على اضغط ثم ،)الخيارات( Options على اضغط  .5

  .)موافق (OK فوق اضغط. المفضلة إلى المحطة إضافة تريد آنت إذا) المفضلة
 المحطة حول معلومات عرض يمكنك. المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .6

  .الشاشة أعلى في ذلك، إلى وما مستمعين،ال وعدد والنوع والفنان االسم مثل تشغيلهما الجاري واألغنية

   SHOUTcast Radio راديو محطة عن البحث
  :SHOUTcast Radio محطات إحدى عن للبحث

 اضغط ثم ،)بحث (Search لتحديد  على اضغط ،SHOUTcast Radio لـ الرئيسية الشاشة من  .1
  ). موافق (OK على

  على اضغط ثم ،)النوع (Genre أو) الفنان (Artist أو) الكل (All تحديد خالل من نتائجك بفلترة قم  .2
OK) موافق.( 

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

OK) موافق .(  

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

  . البحث نتيجة من المحطة لتحديد / اضغط  .4
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .5

  المفضلة قائمة إلى محطة إضافة
  .تقبلالمس في أسهل بشكل إليها للوصول المفضلة قائمة إلى إضافتها فيمكنك المحطات، إحدى في ترغب آنت إذا
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  :المفضلة إلى podcast ملف أو برنامج، أو محطة، إلضافة

  .إضافتها تريد التي المحطة تعرض التي المحطات قائمة إلى اذهب  .1
  .محطة تشغيل في البدء أو بإضافتها ترغب التي المحطة لتحديد / اضغط  .2
  Add to Favorites لتحديد / على اضغط ثم ،)الخيارات( Options على اضغط  .3

 ).موافق (OK على اضغط ثم المفضلة، إلى المحطة إضافة تريد آنت إذا) المفضلة إلى إضافة(

    
  .للتأآيد أخرى مرًة) موافق (OK على اضغط  .4

  المفضلة قائمة في محطة إلى االستماع
  :المفضلة المحطة إلى لالستماع

  ،)المفضلة (Favorites دلتحدي  على اضغط ،SHOUTcast Radio لـ الرئيسية الشاشة من  .1
  ). موافق (OK على اضغط ثم

  . القائمة من المحطة لتحديد / على اضغط  .2
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .3

  لمحطة مسبًقا معد زر تخصيص
  .بسرعة ليهاإ للوصول SHOUTcast Radio لمحطة بعد عن التحكم جهاز على مرقم زر تخصيص يمكنك

  :لمحطة مسبًقا معد زر تخصيص

  .إضافتها تريد التي المحطة تعرض التي المحطات قائمة إلى اذهب  .1
  .محطة تشغيل في البدء أو بإضافتها ترغب التي المحطة لتحديد / اضغط  .2
 .)مسبًقا معدة موسيقى (Preset Music لتحديد / على اضغط ثم ،)خيارات (Options على اضغط  .3

 .  على اضغط

    
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم بعد، عن التحكم جهاز على مرقم زر لتحديد / على اضغط  .4
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  الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة
  . الحالية القائمة من تريدها تعد لم التي المحطات إزالة يمكنك

  :الضبط مسبقة القائمة من المحطة إلزالة

  ،)المفضلة (Favorites لتحديد  على اضغط ،SHOUTcast Radio لـ الرئيسية الشاشة من  .1
  ). موافق (OK على اضغط ثم

  .بإزالتها ترغب التي المحطة لتحديد / اضغط  .2
  ،)المفضلة من إزالة( Remove from Favorites لتحديد / اضغط ثم ،Options على اضغط  .3

 ).موافق (OK اضغط ثم

    
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)موافق (OK حدد. دبالتأآي مطالبة تظهر  .4

  الراديو محطات أفضل
 Top Radios لتحديد  على اضغط المحبوبة، SHOUTcast Radio محطات أفضل بين من لتختار

  ). موافق (OK على اضغط ثم الرئيسية، SHOUTcast Radio شاشة في) الراديو محطات أفضل(

About) حول(  
  لتحديد  على اضغط الخدمة، شروط مثل SHOUTcast Radio خدمة حول المعلومات من لمزيد

About) حول (شاشة في SHOUTcast Radio ،على اضغط ثم الرئيسية OK) موافق.(  

Exit) إنهاء(  
 شاشة في) إنهاء (Exit لتحديد  على اضغط ،SHOUTcast Radio من ببساطة للخروج

SHOUTcast Radio ،على اضغط ثم الرئيسية OK) موافق .(  
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Spotify   
 في الفور على متوفر – نوع أي ألبوم، أي فنان، أي. وألبوم مسار مليون 15 من ألآثر الطلب عند بالوصول استمتع
  .www.spotify.com/wdtv في Spotify حساب بإنشاء قم الخدمة، الستخدام.* بك الخاص الوسائط مشغل

  
  .المتوفرة الدول على للتعرف www.spotify.com راجع. مميز Spotify حساب إلى تحتاج*

  : Spotify خدمة إلى الوصول آيفية

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، Spotify وحدد عن ابحث  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)قبول (Accept حدد. المسؤولية وإخالء واألحكام الشروط عرض يتم  .2
 .Spotify إلى الدخول لتسجيل) موافق (OK على اضغط  .3

  
 الشاشة، على المفاتيح لوحة باستخدام بك الخاص Spotify مستخدم اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .4

  ). موافق (OK اضغط ثم
 الشاشة، على المفاتيح لوحة باستخدام Spotify على حسابك مرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .5

  ). موافق (OK اضغط ثم
  . الدخول تسجيل عملية امإلتم) موافق (OK اضغط  .6
  :الخيارات تتضمن. Spotify لـ الرئيسية الشاشة تظهر  .7

 What's New) الجديد ما(  
 Toplist) العليا القائمة(  
 Playlist) التشغيل قائمة(  
 Starred) النجوم(  
 Inbox) البريد صندوق(  
 People) األشخاص(  
 Search) البحث(  
 Account) الحساب(  
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   Spotify على مسار أو مألبو أو فنان عن بحث
  :Spotify على مسار أو ألبوم أو فنان عن للبحث

  ). موافق (OK على اضغط ثم ،)بحث( Search لتحديد  على اضغط الرئيسية، Spotify شاشة من  .1
  اضغط ثم الدليلية، البحث آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم الشاشة، على المفاتيح لوحة من  .2

OK) موافق .(  
  . البحث نتيجة من مسار لتحديد / على اضغط  .3
  .المحدد المسار إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  على اضغط  .4

  البحث نتائج فلترة
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، وتصفيته محتوى فرز خيار إلى انتقل  .1
 ) مسارات (Tracks و) الكل حسب فلترة (Filter by All لتحديد / ثم ، على اضغط  .2

 . المحددة للمعايير وفقا النتائج لعرض) موافق( OK على اضغط). فنانون (Artists و) ألبومات (Albums و

    
  .أخرى مرة) موافق (OK فوق فاضغط محددة،  الخضراء التحديد عالمة تكون عندما  .3

   ألبوم فنان استعراض
  .به ًصاخا مساًرا حددت فنان من المتاحة األلبومات عرض يمكنك

  :فنان ألبومات الستعراض

  ).خيارات (Options على اضغط فنان، ألبوم تحديد بعد  .1
  على اضغط ثم ،)فنان ألبوم استعراض( Browse Artist Album لتحديد / على اضغط  .2

OK) موافق .( 

    
  .Spotify على المتاحة الفنان بألبومات قائمة عرض سيتم  .3
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   يلتشغ قائمة إلى مسار إضافة
  .المستقبل في أسهل بشكل إليه للوصول تشغيل قائمة إلى إضافته فيمكنك المسارات، إحدى في ترغب آنت إذا

  :تشغيل قائمة إلى مسار إضافة

  .إضافته تريد الذي المسار تعرض التي المسارات قائمة إلى اذهب  .1
  .مسار تشغيل لبدأ أو إضافته تريد الذي المسار لتحديد / على اضغط  .2
  Add to Track to Playlist لتحديد / على اضغط ثم ،)خيارات (Options على اضغط  .3

 ).موافق (OK على اضغط ثم ،)تشغيل قائمة إلى مسار إلى إضافة(

    
  ،)جديدة تشغيل قائمة إنشاء (Create New Playlist حدد للمسار، جديدة تشغيل قائمة إنشاء أردت إذا  .4

  ).فقموا (OK على اضغط ثم
 على اضغط ثم جديدة، تشغيل قائمة اسم إلدخال  التنقل أزرار استخدم الشاشة، على المفاتيح لوحة من  .5

OK) موافق .(  
 .القائمة من تشغيل قائمة اسم لتحديد / على اضغط  .6

    
 غيل،التش قائمة وحدد) خيارات (Options على بالضغط تشغيل قائمة حذف يمكنك) موافق (OK فوق اضغط  .7

  ).حذف (Delete على اضغط ثم
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  تشغيل قائمة على التعاون
  .إليها مسارات إضافة ألصدقائك يمكن حيث) تعاون (Collaborate على بإنشائها قمت تشغيل قائمة إعداد يمكنك

  ):تعاون (Collaborate على تشغيل قائمة إلعداد

  على اضغط ثم ،)تشغيل قوائم( Playlists لتحديد  على اضغط الرئيسية، Spotify شاشة من  .1
OK) موافق.(  

  ).خيارات (Options على اضغط تشغيل، قائمة تحديد وبعد  .2
 ).موافق (OK على اضغط ثم ،)تعاون (Collaborate حدد  .3

  
 اإلعداد هذا عكس يمكنك. جوارها إلى بنقطة تظهر وهي اآلن،) تعاون (Collaborate على معدة التشغيل قائمة  .4

  ).التعاون عدم (Uncollaborate حدد ثم التشغيل، قائمة وحدد) خيارات (Options لىع بالضغط

  مشارآة
 إلى أو بك الخاص Spotify حساب إلى أضفتهم الذين األصدقاء مع تشغيل قائمة أو مسار مشارآة يمكنك

Facebook.  

 / اضغط ثم ،)خيارات (Options على اضغط مشارآتها، تريد التي التشغيل قائمة أو المسار تحديد بعد  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)مشارآة (Share لتحديد

 Share to Facebook أو) األصدقاء إلى مشارآة( Share to Friend لتحديد / على اضغط  .2
 ).موافق (OK على اضغط ثم ،)Facebook إلى مشارآة(

    
  ).األمر تطلب إذا (Facebook إلى دخولك بتسجيل قم أو) موافق (OK على اضغط ثم القائمة من صديًقا حدد  .3
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  بنجمة تأشير
 شاشة على بالنجوم المؤشرة القائمة خالل من المستقبل في إليه الوصول لسهولة ما مسار على" بنجمة التأشير "يمكنك

Spotify .  

 لتحديد / على اضغط ثم ،)خيارات (Options على اضغط بنجمة، تأشيره تريد الذي المسار تحديد بعد  .1
Star) بنجمة تأشير(، على اضغط ثم OK) موافق.(  

  على اضغط ثم ،)بنجمة مؤشر (Starred لتحديد  على اضغط الرئيسية، Spotify شاشة في  .2
OK) بالنجوم المؤشرة المسارات عرض يتم). موافق. 

    
   األشخاص

) موافق( OK على اضغط ثم ،)األشخاص (People لتحديد  على اضغط الرئيسية، Spotify شاشة في
) موافق (OK على اضغط ثم صديًقا حدد. بك الخاص Spotify حساب إلى أضفتهم الذين باألصدقاء قائمة لترى

  .بهم الخاصة المنشورة التشغيل قوائم وتشغيل لعرض

   البريد صندوق
) موافق( OK ىعل اضغط ثم ،)البريد صندوق (Inbox لتحديد  على اضغط الرئيسية، Spotify شاشة في

 . األغنية بجوار صديق اسم آل يظهر. بك الخاص Spotify حساب إلى أصدقاؤك أرسلها التي باألغاني قائمة لترى
 / على اضغط). خيارات (Options على اضغط ثم األغنية حدد صديق، اسم بجوار رسالة أيقونة ظهرت إذا

  ).موافق (OK، ثم اضغط على ) األصدقاءعرض رسالة من (View Message From Your Friendلتحديد 

    
What’s New and Top Lists) العليا والقوائم الجديد ما(  

 ) الجديد ما (What’s New لتحديد  على اضغط الرئيسية، Spotify شاشة في  .1
  ). موافق (OK على اضغط ثم ،)الراديو محطات( ،Radios أو) العليا القوائم (Toplists أو

  . استماًعا األآثر أو جديد فنان ألبوم لتحديد / ىعل اضغط  .2
  .المحدد األلبوم إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  على اضغط  .3
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  Spotify حساب حذف
  :Spotify حساب لحذف

  ).موافق (OKواضغط على  )الحساب (Account لتحديد  الرئيسيةن اضغط على Spotifyفي شاشة   .1
  ).موافق (OK، ثم اضغط على )حذف( x لتحديد ذي ترغب في حذفه، ثم اضغط على  الSpotifyحدد حساب   .2

TuneIn   
 يمكن مجانية راديو محطة 30000 من أآثر إلى الوصول بإمكانية المزود العالم في سعة األآبر اإلنترنت راديو دليل

  .التنسيق أو النوع أو الموقع بحسب فيها البحث

  : TuneIn خدمة إلى للوصول

  ).موافق (OK على اضغط ثم ، TuneIn وحدد عن ابحث  .1
  :الخيارات تتضمن

 Station) المحطة(  
 Search) البحث(  
 Preset) مسبق إعداد(  
 Sign in) الدخول تسجيل(  
 Exit) إنهاء(  

  )اختياري (TuneIn إلى الدخول تسجيل
 للحصول االشتراك عليك جبي لكن مسجل غير مستخدم باعتبارك TuneIn محطات إلى االستماع في البدء يمكنك
 إلى محطات إضافة طريق عن بك الخاصة الراديو تجربة لتخصيص http://tunein.com في حساب على

  .الخدمة إلى أسرع لوصول الضبط مسبقة محطاتك

  : TuneIn إلى الدخول تسجيل

 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الدخول تسجيل (Sign in لتحديد  اضغط  .1
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 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)جهاز تنشيط (Activate Device حدد  .2

  
 مشغل لربط http://tunein.com/devices إلى انتقل (الشاشة على التعليمات واتبع التنشيط رمز اآتب  .3

  ).موافق (OK على اضغط ثم) المتابعة (Continue اختر االنتهاء، عند). بحسابك الوسائط
 على اضغط ثم ،)RadioTime.com حساب إدخال (Enter RadioTime.com account حدد  .4

OK) موافق.(  
 الشاشة، على المفاتيح لوحة باستخدام بك الخاص TuneIn مستخدم اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .5

  ). موافق (OK اضغط ثم
 الشاشة، ىعل المفاتيح لوحة باستخدام TuneIn على حسابك مرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم  .6

  ). موافق (OK اضغط ثم
  . الدخول تسجيل عملية إلتمام) موافق (OK اضغط  .7

  Podcast ملف أو برنامج، أو ،TuneIn محطة إلى االستماع
  .podcast ملف أو برنامج، أو راديو، محطة استعراض الجدد TuneIn مستخدمي بإمكان 
 المحطات إلي واالستماع) الضبط مسبقة حطاتيم (presets إلى الوصول المسجلين TuneIn لمستخدمي يمكن 

  . المفضلة

  :podcast ملف أو برنامج، أو راديو، محطة إلى لالستعراض

 ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)المحطة (Station لتحديد  اضغط ،TuneIn الرئيسية الشاشة من  .1
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  : الخيارات تتضمن
 Local Radio) عددي بترتيب تعرض التي المحلية كمحطات إلى استمع –) المحلي الراديو .  
 Music) النوع بحسب المحلية الموسيقى راديو محطات بصنيف قم –) الموسيقى.  
 Talk) النوع بحسب المحلية المحادثة راديو محطات بصنيف قم –) محادثة.  
 Sports) النوع بحسب والوطنية المحلية الرياضية والبرامج اإلذاعات بتصنيف قم –) الرياضة.  
 By Location )المناطق لوائح من العالم أنحاء جميع في الراديو محطات على اعثر –) الموقع حسب 

  .والبالد
 By Language) اللغات الئحة من العالم أنحاء جميع في الراديو محطات على اعثر –) اللغة حسب.  
 Podcasts) ملفات Podcast (– ملفات على اعثر Podcast نوع ببحس مصنفة الراديو لبرامج 

  .والنوع الموسيقى
  . إليه االستماع في ترغب التي podcast ملف أو البرنامج، أو المحطة، لتحديد / اضغط  .2
 محطاتي إلى ضافة( Add to Preset لتحديد / على اضغط ثم ،)الخيارات( Options على اضغط  .3

 اضغط). مطلوب TuneIn حساب( الضبط مسبقة المحطات إلى المحطة إضافة تريد آنت إذا) الضبط مسبقة
  .)موافق (OK فوق

  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .4

  TuneIn محطة عن البحث
  :podcast ملف أو برنامج، أو ،TuneIn محطة عن للبحث

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)بحث (Search لتحديد  اضغط ،TuneIn الرئيسية الشاشة من  .1
  اضغط ثم الدليلية، البحث آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم الشاشة، على المفاتيح لوحة من  .2

OK) موافق .(  

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

  . البحث جةنتي من المحطة لتحديد / اضغط  .3
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK أو  اضغط  .4

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

  :الضبط مسبقة محطاتك إلى podcast ملف برنامج، أو محطة، إلضافة

  .إضافتها تريد التي المحطة تعرض التي المحطات قائمة إلى اذهب  .1
  .محطة تشغيل في البدء أو بإضافتها ترغب التي المحطة لتحديد / اضغط  .2
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 محطاتي إلى ضافة( Add to Preset لتحديد / على اضغط ثم ،)الخيارات( Options على اضغط  .3
 اضغط ثم ،)مطلوب TuneIn حساب (الضبط مسبقة المحطات إلى المحطة إضافة تريد آنت إذا) لضبطا مسبقة
 ).موافق (OK على

    
  .للتأآيد أخرى مرًة) موافق (OK على اضغط  .4

  الضبط مسبقة القائمة في محطة إلى االسمتاع
  :الضبط مسبق podcast ملف أو برنامج أو محطة إلى لالستماع

  فوق اضغط ثم ،)الضبط مسبقة محطات (Preset لتحديد  اضغط ،TuneIn لرئيسيةا الشاشة من  .1
OK) موافق .(  

  . الضبط مسبقة القائمة من المحطة لتحديد / اضغط  .2
  .المختارة الراديو محطة إلى االستماع لبدء) موافق (OK 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

  فوق اضغط ثم ،)الضبط مسبقة محطات (Preset لتحديد  اضغط ،TuneIn الرئيسية الشاشة من  .1
OK) موافق .(  

  .بإزالتها ترغب التي المحطة لتحديد / اضغط  .2
  ،)مسبًقا المعدة المحطة إزالة (Remove Preset تحديدل / اضغط ثم ،Options على اضغط  .3

 ).موافق (OK اضغط ثم

    
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)موافق (OK حدد. بالتأآيد مطالبة تظهر  .4
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  المحطة معلومات على الحصول
  . حالًيا تشغيلها يتم التي واألغنية بالمحطة الخاصة المعلومات عرض يمكنك

  View info لتحديد / ثم ،)خيارات (Options على اضغط تحديدها، أو المحطة تشغيل أثناء  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط). المعلومات عرض(

 التالية، واألغنية حالًيا، التشغيل قيد واألغنية واللغة، النوع، مثل معلومات وتعرض المعلومات، شاشة تظهر  .2
  .السابقة شاشة إلى للعودة) موافق (OK اضغط. والوقت

  للمشكالت تقرير تقديم
 خيار باستخدام العرض/بالمحطة االتصال أو الصوت أو حالًيا التشغيل قيد بالمحطة تتعلق ما لمشكلة تقرير تقديم يمكنك
  . للمشكالت تقرير تقديم

 Report problem لتحديد / ثم ،)خيارات (Options على اضغط تحديدها، أو المحطة تشغيل أثناء  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط). للمشكلة تقرير إصدار(

 معلومات الصوت، مثل للمشكالت تقرير بتقديم تتعلق خيارات وتعرض للمشكالت، تقرير تقديم شاشة تظهر  .2
 .السابقة الشاشة إلى للعودة) موافق (OK على اضغط اختيارك، إجراء بعد. إلخ أخطاء، خاطئة،

  

Exit) إنهاء(  
 الشاشة في) إنهاء (Exit لتحديد  على اضغط الدخول، تسجيل ءبقا مع TuneIn من ببساطة للخروج
  ). موافق (OK على اضغط ثم ،TuneIn لـ الرئيسية
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Tweet by WD TV   
  .بها تهتم التي والمؤسسات األشخاص لدى العالم أنحاء جميع في يحدث ما ومتابعة حالتك بتحديث قم

  
  تطبيق الستخدام www.twitter.com موقع على جديًدا حساًبا تنشئ أن أو فعًال موجود تويتر حساب لديك يكون أن يجب: مالحظة

Tweet by WD TV.  

  :Tweet by WD TV تطبيق إلى للوصول

  ). موافق (OK على اضغط ثم ، Flixster وحدد عن ابحث  .1
 في بك الخاص المستخدم اسم لكتابة  التنقل أزرار استخدم ثم ،)موافق (OK فوق اضغط  .2

Facebook حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام Submit) إرسال(، فوق اضغط ثم OK) موافق .(  
 في بك الخاصة المرور آلمة لكتابة  التنقل أزرار استخدم ثم ،)موافق (OK فوق اضغط  .3

Facebook حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام Submit) إرسال(، فوق اضغط ثم OK) موافق .(  
  . محددة الخضراء التحديد عالمة تكون عندما) موافق (OK ثم ، على اضغط  .4
 خيارات أحد الختيار / ثم ، على اضغط. Tweet by WD TV لتطبيق الرئيسية الشاشة تعرض  .5

 ).موافق (OK على اضغط ثم القائمة،

    
  : القائمة خيارات تتضمن

 New Tweet) تغريدة إلنشاء الشاشة على تيحالمفا لوحة استخدم) (جديدة تغريدة(  
 Tweet Wall) الحائط تعليقات يعرض) (التغريد حائط(  
 Timeline) يتابعونك الذين جانب إلى بك الخاصة التغريدات يعرض) (الزمني المخطط(  
 Mentions) بك الخاص المستخدم باسم المتعلقة اإلشارات يعرض) (اإلشارات(  
 My Profile) وعدد الويب، وموقع الشخصية، السيرة من يخصك ام يعرض) (الشخصية صفحتي 

  )يتابعونك الذين وعدد تتابعهم، الذين المستخدمين
 Followers) تتابعهم الذين وأولئك متابعينك يعرض) (المتابعون(  
 Search) الموضوع أو االسم تحديد خالل من الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام بحًثا ُيجري) (البحث(  
 Settings) درجة 90 بمقدار بك الخاص التغريد حائط لتدوير الخيار هذا استخدم) (لضبطا(  
 ) Sign Outالخروج تسجيل(  
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115 – تطبيقات

  التغريد خيارات
 :التالية التغريد خيارات إلى للوصول) خيارات (Option على واضغط الزمني المخطط في تغريدة حدد

  
 Favorite) أسفل النجمة رمز يظهر. معينة تغريدة فضيلت إلغاء أو لتفضيل الخيار هذا استخدم –) المفضلة 

  .تفضيلها عند التغريدة
 Retweet) أسفل اقتباس/تغريد إعادة رمز يظهر. تغريدة نشر إلعادة الخيار هذا استخدم –) تغريد إعادة 

  .نشرها إعادة عند التغريدة
 Quote Tweet) إرسالها قبل بك اصخ نص وإضافة تغريدة القتباس الخيار هذا استخدم –) تغريدة اقتباس .

 إلى نص إضافة/وتحرير الشاشة على المفاتيح لوحة إلظهار) موافق (OK على اضغط تغريدة، اقتباس شاشة في
 التغريدة أسفل اقتباس/تغريد إعادة رمز يظهر). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. التغريدة

  .اقتباسها عند
 Reply) رد (– على اضغط الرد، شاشة في. تغريدة على لردل الخيار هذا استخدم OK) إلظهار) موافق 

 يظهر). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد. الرد نص وإدخال الشاشة على المفاتيح لوحة
  .التغريدة أسفل الرد رمز

 Delete) حذف (– حدد. تغريدة لحذف الخيار هذا استخدم OK) لىع اضغط ثم الحذف، شاشة في) موافق 
OK) آخر مستخدم حالة حذف يمكنك ال ).موافق.  

  الفلترة خيار باستخدام
  ).المتابعون (Followersو) الزمني المخطط (Timeline شاشتي على ُيعرض فيما للتحكم الفلترة خيار استخدم

  الزمني المخطط
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، الفلترة رمز لتحديد متكرر بشكل  على اضغط الزمني، المخطط شاشة في  .1
 فوق اضغط). تغريداتي (My Tweets أو) التغريدات آل (All Tweets لتحديد / ثم ، على اضغط  .2

OK) موافق(.  
 . مرة أخرى) موافق (OK ثم اضغط على ،لتحديد عالمة التحديد الخضراء ) موافق (OK ثم ،اضغط على   .3
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116 – تطبيقات

  المتابعون
  ).موافق (OK على اضغط ثم ، الفلترة رمز لتحديد متكرر بشكل  على اضغط المتابعون، شاشة في  .1
  فوق اضغط). المتابعون (Followers أو) أتابعهم الذين (Following لتحديد / ثم ، على اضغط  .2

OK) موافق(  
 ) موافق (OK على اضغط ثم ، الخضراء التحديد عالمة لتحديد) موافق (OK ثم ، على اضغط  .3

 . أخرى مرة
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RSS( – 117(موجز األخبار 

   )RSS (األخبار موجز
 األخبار بعناصر قائمة لك ليوفر) Really Simple Syndication تنسيق (RSS األخبار موجز تطبيق يستخدم
  . الويب مواقع زيارة دون أآثر بشكٍل تهمك التي العناصر واختيار العناوين فحص يمكنك حتى موجز بتنسيق الجارية

  أخبار موجزات قراءة
 ). تعليمات (Help أيقونة حدد ثم ،"تطبيقاتي آل" إلى انتقل  .1

  
 واضغط باالختيار قم. الفئة حسب المتوفرة األخبار موجزات جميع الشاشة تعرض) موافق (OK فوق اضغط  .2

 . )موافق (OK على

  
 الذي خباراأل موجز عنوان لتحديد التنقل أزرار استخدم. الفئة في المتوفرة األخبار موجزات جميع الشاشة تعرض  .3

 ). موافق (OK على اضغط ثم قراءته، أو عرضه في ترغب

  

17
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RSS( – 118(موجز األخبار 

  األخبار موجزات عن البحث
  على واضغط  األخبار موجزات عن البحث أيقونة إلى انتقل الفئات، أو األخبار موجزات صفحات من

OK) الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام أخبار موجز عن للبحث) موافق.  

  خباراأل موجزات خيارات
  إلى أخبار موجز إلضافة الوظيفة هذه استخدم). خيارات (Options على اضغط تشغيل، قائمة تحديد وبعد

My Favorites) الوسائط بمشغل الخاصة المستخدم واجهة على أخرى بصفحة أخبار موجز لتثبيت أو) المفضلة. 

  

  مخصصة أخبار موجزات إضافة
  :وسائطال مشغل إلى مخصص أخبار موجز إلضافة

  Custom RSS زر إلى انتقل الرئيسية،) األخبار موجزات (News Feed شاشة في  .1
  ).موافق (OK على اضغط ثم) مخصص RSS تنسيق(

) جديد RSS إضافة (Add New RSS زر إلى انتقل ،)مخصص RSS تنسيق (Custom RSS شاشة في  .2
 ).موافق (OK على اضغط ثم

  
 موجز مزود ويب موقع انظر (الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام RSS جزبمو الخاص URL عنوان أدخل  .3

RSS تفاصيل على للحصول(، حدد Submit) إرسال(، على اضغط ثم OK) موافق.(  
  .RSS موجز إلضافة أخرى مرة) موافق (OK على اضغط  .4
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119 – اإلعداد والميزات المتقدمة

   المتقدمة والميزات اإلعداد
 الخاصة التفضيالت وتعيين الوسائط مشغل بها ستستخدم يالت الطريقة تخصيص) إعداد (Setup قائمة لك تتيح

  . الوسائط بتشغيل

  ): إعداد (Setup فئة لتحديد

 فوق اضغط. " اإلعداد "أيقونة حدد ثم ،)المفضلة (My Favorites لـ الرئيسية الشاشة أعلى إلى انتقل  .1
OK) موافق (  

 ). موافق (OK على اضغط ثم ،)إعداد( Setup فئة لتحديد ألسفل/ألعلى سهمي  استخدم  .2

    
  : ذلك في بما لإلعدادات، فئات سبع توجد
 Audio/Video Output) الفيديو/الفيديو خرج(  
 ) Network Settingsالشبكة إعدادات(  
 ) Systemالنظام(  
 Appearance) المظهر(  
 ) Playback Settingsالتشغيل إعدادات(  
 ) Aboutحول(  

Audio/Video Output) الفيديو/ديوالفي خرج(  
 . والفيديو الصوت لملفات التشغيل لتكوين الفئة هذه في القائمة استخدم

  

18
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120 – اإلعداد والميزات المتقدمة

   الفيديو خرج
  الرسالة على) موافق (OK حدد التحديدات، عمل من االنتهاء بعد. الفيديو إشارة لتحديد القائمة هذه استخدم

"?Are you sure you want to change the video resolution"") ترغب أنك من متأآد أنت هل  
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،")الفيديو؟ دقة تغيير في

  مرآب
 الوسائط، مشغل لتوصيل) وأبيض أحمر، أصفر، لون ذات موصالت (الصورة/ للصوت RCA آابل استخدام عند
  ).الفيديو (Video خرج شاشة في) مرآب (Composite حدد

  .اإلقليمي موقعك على اإلعداد هذا يعتمد. جهازك على ينطبق لذيا التلفزيون جهاز معيار تحديد منك سيطلب

  :الخيارات تتضمن
 NTSC – وتايوان الجنوبية وآوريا والفلبين والمكسيك واليابان وآندا المتحدة الواليات.  
 PAL – وإندونيسيا وأستراليا والهند األوسط والشرق الجنوبية وأمريكا أفريقيا من وأجزاء وجرينالند أوروبا.  

  ). موافق (OK اضغط ثم األصلي، التلفزيون معيار حدد

HDMI  
  خرج شاشة في HDMI حدد ،)HDMI دقة يدعم لديك التلفزيون جهاز آان إذا (HDMI آابل استخدام عند

Video) الفيديو.(  

 ). 1080p إلى 480p من أو ،)تلقائي (Auto إلى الضبط (المناسبة HDMI فيديو دقة بتحديد مطالبتك ستتم
  ).موافق (OK على اضغط ثم العرض، دقة حدد

  
  .وضوًحا أآثر الصورة آانت أعلى والدقة اإلعداد آان آلما القائمة، أسفل أخرى إعدادات 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

   األبعاد نسبة
  :الخيارات تتضمن. الفيديو ملفات عرض بها يتم التي الطريقة لتحديد القائمة هذه استخدم

 Normal )4:3) (عادي (  
 Widescreen )16:9) (عريضة شاشة (  

  لدقة زيونالتلف 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



  
WD TV Play الوسائط مشغل

المستخدم دليل
  

121 – اإلعداد والميزات المتقدمة

   الصوت خرج
 .الصوت خرج وضع لتحديد القائمة هذه استخدم

  

Stereo) ستريو) (Analog) تمثيلي(، S/PDIF، HDMI(  
 " تمثيلي "بواسطة القنوات ثنائي خرج لىإ الصوت تدفقات آافة شفرة يفك الذي االفتراضي اإلعداد هو هذا

  ترفيه وحدة تستخدم آنت إذا به يوصى. HDMI أو ،)ضوئي موصل (S/PDIF أو ،)RCA موصالت(
  .صوت مكبرات 4 أو بمكبري مزودة

Digital Pass Through via Optical Only )مسار رقمي شفاف عبر موصل ضوئي فقط (
)S/PDIF(  

 إلى القنوات متعدد مجسم صوت لخرج) ضوئي (S/PDIF واتصال للفيديو HDMI تخدمتس آنت إذا الخيار هذا حدد
  . HDMI من صوتي خرج تريد وال استقبال جهاز

Digital Pass Through via Optical Only )مسار رقمي شفاف عبر موصل ضوئي فقط() HDMI(  

  . استقبال جهاز إلى القنوات عددمت مجسم صوت لخرج HDMI توصيل سوى تستخدم ال آنت إذا الخيار هذا حدد

HDMI CEC  
  OFFعلى افتراضًيا مضبوًطا ويكون) (تشغيل (ON على HDMI CEC لضبط القائمة هذه استخدم

  .))التشغيل إيقاف(

 عن أجهزة عدة تشغيل لك يتيح مما الضرورة، عند البعض بعضها في بالتحكم HDMI أجهزة في CEC وظيفة تسمح
 ،)تشغيل (ON الوضع على HDMI CEC ضبط خالل من. األجهزة بأحد خاصة واحدة بعد عن تحكم وحدة طريق
  :يمكنك
  لتشغيل آخر HDMI CEC جهاز أو WD TV بجهاز الخاصة بعد عن التحكم بوحدة الطاقة زر فوق الضغط 
  .أخرى أجهزة أو بك الخاص HDTV وجهاز الوسائط مشغل من آل إيقاف أو
  ،)موافق (OK أو التنقل، أزرار أو ،)إيقاف/تشغيل (Play/Pause أو ،FF/REV أزرار فوق اضغط 
 جهاز أو WD TV بجهاز الخاصة بعد عن تحكم وحدة على الرقمية األزرار أو ،)الصوت آتم (Mute أو

HDMI CEC متعددة أجهزة في للتحكم آخر.  

  
 HDMI جهاز آل في العمليات جميع في التحكم يمكن ال. HDMI CEC مع المتوافقة األجهزة مع فقط HDMI CEC وظيفة تعمل: مالحظة
 المذآورة الوظائف جميع أو بعض تعمل ال قد ،HDMI-CEC مع المتوافق الجهاز مواصفات حسب. واحدة بعد عن تحكم وحدة باستخدام
  .HDMI-CEC مع متوافق الجهاز آان إذا حتى أعاله
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122 – اإلعداد والميزات المتقدمة

Dolby الديناميكي النطاق في التحكم إعداد) DRC(  
يمكن أن يكون هذا اإلعداد مفيًدا، . ه القائمة لضبط التحكم الديناميكي، مما يقلل أو يزيد من مستويات الصوتاستخدام هذ

على سبيل المثال، عندما ترغب في مشاهدة فيلًما دون االستماع إلى تأرجحات حجم صوت عريض بين األصوات العالية 
. تويات حجم الصوت القصوى دون فقد لجودة الصوت اإلجماليةولذلك يمكن التحكم في النطاق الديناميكي مس. والهادئة

 Enable DRC for All Files ، و)إيقاف التشغيل (Offالخيارات هي ). تشغيل (Onاإلعداد االفتراضي هو 
  Enable DRC for Compatible Files و ،)الملفات لكل الديناميكي النطاق في التحكم تمكين(
 ). المتوافقة للملفات لديناميكيا النطاق في التحكم تمكين(

  

  الشاشة حجم معايرة
). التلفزيون جهاز شاشة في العرض قص تم (الشاشة إطار عن بالخروج تتعلق أخطاء أية لتصحيح القائمة هذه استخدم
 بمعدل العرض حجم تقليل طريق عن العرض بمعايرة قم الشاشة، إطار عن بالخروج خاصة مشكالت أية لتصحيح
  . %5 تبلغ بزيادات تتم المعايرة إعدادات. %30 إلى يصل

  
  . الفيديو تحجيم على تؤثر ال وهي. المستخدم واجهة على فقط تؤثر الفيديو معايرة: مالحظة

  الشبكة إعدادات
 معالج باستخدام وعرضها األولي اإلعداد بعد الوسائط مشّغل شبكة إعدادات لتكوين الفئة هذه في القوائم استخدم
  .األولي اإلعداد معالج بشأن وتعليمات معلومات على للحصول 19 الصفحة في" االتصال شبكة إعداد" انظر .اإلعداد

 ). موافق (OK على اضغط ثم الخيارات قائمة من خيار لتحديد  /  على اضغط
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123 – اإلعداد والميزات المتقدمة

Network Setup) الشبكة إعداد(  

  سلكية
  . )اإلعدادSetup ( أيقونة لتحديد األعلى حتى لانتق ،)المفضلة (My Favorites لـ الرئيسية الشاشة من  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعدادات (Network Settings لتحديد / اضغط  .2
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعداد (Network Setup لتحديد / اضغط  .3
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)سلكية (Wired حدد  .4
  ). موافق (OK اضغط ثم اإلعداد، كوينت خيار حدد  .5

  .10 الخطوة إلى انتقل ثم تلقائيًا، الشبكة اتصال عن الكشف يحاول الجهاز لجعل) تلقائي (Automatic حدد
  .6 الخطوة إلى انتقل. يدوًيا الشبكة اتصال إلعداد Manual حدد

  
 . فقط المتقدمين للمستخدمين اليدوي باإلعداد يوصى: هام

  

 فوق اضغط ثم ،IP عنوان لتحديد / اضغط. التالية الشاشة ستظهر االتصال، شبكة عن الكشف بعد :يدوي  .6
OK) موافق .( 
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124 – اإلعداد والميزات المتقدمة

  ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام IP عنوان إلدخال التنقل أزرار استخدم: يدوي  .7
 ).موافق (OK فوق اضغط ثم

  
  .DNS النطاق اسم ونظام والبوابة الفرعية الشبكة قناع إعدادات قيم إلدخال قةالساب الخطوة آرر: يدوي  .8
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)إنهاء (Finish حدد التكوين، إعدادات جميع إدخال بعد: يدوي  .9

  ).الرئيسية (Home شاشة لعرض) موافق (OK على اضغط الشبكة، اآتشاف بمجرد: ويدوي تلقائي.10

  السلكية
  . اإلعدادات أيقونة لتحديد اليسار إلى انتقل ،)المفضلة (My Favorites لـ الرئيسية الشاشة من  .1
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعدادات (Network Settings لتحديد / اضغط  .2
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الشبكة إعداد (Network Setup لتحديد / اضغط  .3
 ).موافق (OK على اضغط ثم ،)السلكية (Wireless حدد  .4
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125 – اإلعداد والميزات المتقدمة

 ).موافق (OK على اضغط ثم السلكية، اتصال طريقة حدد  .5

  
Auto search) و، أدخل اسم الشبكة الالسلكية يدوًيا) بحث تلقائي Wi-Fi Protected Setup 

(WPS) )إعداد Wi-Fi على للحصول 20 الصفحة في" الالسلكية االتصال شبكة إعداد" انظر –) محمي 
  .المعلومات من المزيد

  Windows اقتران رمز على الحصول
  .السلكية شبكة إعداد آخيار والشبكة الوسائط مشغل بين ازدواج "إلنشاء "Windows 7 استخدام يمكنك

 Get Window pairing code حدد ،)السلكية شبكة إعداد (Wireless Network Setup تحت  .1
 بإنشاء قم. اقتران رمز عرض يتم). موافق (OK على اضغط ثم ،)Window اقتران رمز على الحصول(

 . Windows 7 بنظام يعمل الذي الكمبيوتر جهاز وابدأ الرمز لهذا ملحوظة

  

  ).االتصال شبكة (Network فوق انقر ثم ،Windows Explorer إطار بفتح قم  .2
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126 – اإلعداد والميزات المتقدمة

 ).السلكي جهاز إضافة (Add a wireless device فوق انقر  .3

  
 ). التالي (Next فوق انقر ثم الوسائط مشغل جهاز فوق نقرا  .4

  
 ).التالي (Next فوق انقر ثم ،)1 الخطوة انظر (االقتران رمز أدخل  .5
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 ). التالي (Next فوق انقر ثم القائمة، من إليها الوسائط مشغل إضافة تريد التي الشبكة حدد  .6

  
  ).1 الخطوة انظر (بالشبكة الوسائط مشغل لتوصيل بعد عن التحكم جهاز على) موافق (OK فوق اضغط  .7
 ). إغالق (Close فوق انقر. اآلتية الشاشة ستظهر بالشبكة، الوسائط مشغل توصيل وعند  .8

  

   سابًقا المتصلة الالسلكية الشبكة
 الوسائط مشغل حتفظي 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

  االتصال فحص
  .والتعليمات المعلومات من للمزيد 23 صفحة في" االتصال بشبكة االتصال من التحقق "انظر

  الجهاز اسم 
 خيار استخدم. الشبكة على الموجود الوسائط مشغل على التعرف على الجهاز اسم حقل في وضالمعر االسم يساعدك
  .الشاشة على تظهر التي المفاتيح لوحة باستخدام الجهاز اسم لتغيير هذا القائمة
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  البروآسي
 الشرآة بيئة في الطلبات آافة تمر. اإلنترنت عبر المعامالت وتصفية لعرض الشرآات قبل من البروآسي يستخدم
  من للتأآد فتحه الجاري IP عنوان وفحص ويب، لموقع IP عنوان تسجيل مثل بإجراءات للقيام بروآسي بخادم
  .الفيروسات أو العشوائي البريد عن للكشف الصادرة المرفقات من والتحقق محظورة، قائمة في إدراجه عدم

 والمنفذ البروآسي عنوان أدخل ثم ،)تشغيل( On فحدد شرآة، بيئة في الوسائط خادم الستخدام تخطط آنت إذا
  .اإلنترنت على الخدمات إلى للوصول الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام

  النظام
 قائمة من خيار لتحديد / على اضغط. الوسائط لمشغل العامة الوظائف لتكوين الفئة هذه في القوائم استخدم

 ). موافق (OK على اضغط ثم الخيارات

    
Set Time & Country) والبلد الوقت تعيين(  

  توقيت أو) الصيفي التوقيت (Daylight Savings Time وتشغيل زمنية منطقة لتحديد القائمة هذه استخدم
  . الحالي التوقيت الوسائط مشغل يعرض بحيث إيقافه أو ساعة 24

Remote Settings) بعد عن التحكم جهاز إعدادات (  
. بعد عن التحكم جهاز على Cو ،Bو ،Aو ،)إخراج (EJECTو ،)بحث (SEARCH وظيفة ألزرار وظيفة حدد
 .زر لكل حالًيا المعينة الوظائف بعد عن التحكم جهاز إعدادات قائمة ُتظهر
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  / على اضغط). موافق (OK على اضغط ثم وظيفة، زر لتحديد / على اضغط الوظائف، لتغيير
 ). موافق (OK على اضغط ثم ذلك، إلى وما Helpو My Storage مثل للزر مختلفة وظيفة لتحديد

    
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)تعيين إعادة (Reset حدد االفتراضية، لإلعدادات الوظائف أزرار تعيين إلعادة

  للتخزين التوضيحي العرض وضع
 العرض ألغراض تبارهااخ تم التي والوظائف اإلعدادات بتغيير فسيسمح ،)تشغيل (On على الخيار هذا إعداد عند

 يظل عندما. السابقة المستخدم إعدادات آل استعادة تتم للتخزين، التوضيحي العرض وضع إنهاء بعد. التوضيحي
  توضيحي فيديو مقطع تشغيل يجري للتخزين، التوضيحي العرض وضع في ثانية 60 لمدة خامًال الوسائط مشغل
 إلنهاء) موافق (OK على اضغط. األقراص محرك جذر في جودةالمو بالوسيطة متصل محتوى مصدر هناك آان إذا

  .ذلك حدث إذا االستعداد وضع

  اإلضاءة مؤشر في التحكم
 إيقاف حالة في). دائًما التشغيل إيقاف(  )LED  )Always Off مؤشر إضاءة تشغيل إليقاف القائمة هذه استخدم
 هو االفتراضي اإلعداد. الجهاز تمهيد بعد يختفي ثم التشغيل بدء أثناء فقط LED مؤشر سيظهر المؤشر، تشغيل

Normal) عادي.( 
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Device Reset) الجهاز تعيين إعادة (  
 :الجهاز تعيين إعادة خيارات إلجراء القائمة هذه استخدم

  
Reset All Settings Back to Factory Default )يعمل –) االفتراضية المصنع إعدادات تعيين إعادة 

. االفتراضية المصنع قيم إلى الوسائط مشغل لنظام الوسائط تشغيل وإعدادات التفضيالت آافة استعادة ىعل الخيار هذا
  .خاطئة تكوين إعدادات أو الثابتة للبرامج فاشلة ترقية سببها يكون التي األداء مشاآل تصحيح على اإلعداد هذا يعمل قد

Reset All Settings Except Apps Accounts )على الفورية الخدمات حسابات آافة نتعيي إعادة 
 قيم إلى الوسائط مشغل لنظام الوسائط تشغيل وإعدادات التفضيالت آافة استعادة على الخيار هذا يعمل –) الشبكة
  .بك الخاصة اإلنترنت لخدمات الشخصي الحساب معلومات يخص ما باستثناء االفتراضية المصنع

  
 على الوسائط مشّغل يظهر فلن ،)قياسي غير آخر تكوين أي أو( ثابت IP عنوان بتحديد قمت إذا: هام

 ومن االفتراضية المصنع إعدادات 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 وماتمعل

  .الالسلكية

  :الجهاز تعيين بإعادة للقيام

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الجهاز تعيين إعادة (Device Reset لتحديد / على اضغط  .1
  ). موافق (OK فوق غطاض ثم جهاز، تعيين إعادة خيار لتحديد / على اضغط  .2
  ).موافق (OK على اضغط ثم التأآيد، شاشة في ،)موافق (OK حدد  .3

   الجهاز تشغيل إعادة
  .الوسائط مشغل تشغيل إلعادة) موافق (OK على اضغط ثم ،)موافق( OK حدد

   الجهاز تسجيل
  ):إعداد (Setup قائمة باستخدام WD منتج لتسجيل

  . بك الخاص الوسائط مشغل في النشطة االتصال بكةبش االتصال ميزة وجود من تأآد  .1
 إعداد حول اإلرشادات لمعرفة 24 صفحة في" My Storage – بك الخاص المحتوى عن البحث "انظر

  .االتصال بشبكة االتصال
 ،)اإلعدادات (Settings أيقونة لتحديد اليسار إلى انتقل ،)المفضلة (My Favorites لـ الرئيسية الشاشة من  .2

  ). موافق (OK على اضغط مث
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)النظام (System لتحديد / على اضغط  .3
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). موافق (OK فوق اضغط ثم ،)الجهاز تسجيل (Device Registration لتحديد / على اضغط  .4
 . الجهاز تسجيل شاشة تظهر

    
  ). موافق (OK على اضغط ثم ،)األول ماالس( First Name الحقل إلى انتقل الجهاز، تسجيل شاشة في  .5
  ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام األول اسمك لكتابة التنقل أزرار استخدم  .6

  ). موافق (OK فوق اضغط ثم
  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)األخير االسم (Last Name حدد  .7
  ،)إرسال (Submit حدد. الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام األخير اسمك لكتابة التنقل أزرار استخدم  .8

  ).موافق (OK فوق اضغط ثم
  ). موافق (OK على اضغط ثم ،)اإللكتروني البريد (Email حدد  .9

 . الشاشة على المفاتيح لوحة باستخدام اإللكتروني بريدك عنوان لكتابة التنقل أزرار استخدم.10
  ).موافق (OK فوق اضغط ثم ،)إرسال (Submit حدد

  ).موافق (OK على اضغط ثم ،)موافق (OK حدد المنتج، تسجيل شاشة في.11

  الثابتة البرامج أحدث عن البحث
  .جديدة ثابتة برامج عن للبحث) موافق (OK على اضغط. الحالي الثابتة البرامج إصدار القائمة هذه تعرض

  تلقائًيا الجديدة الثابتة البرامج اآتشاف
). التشغيل إيقاف (Off أو) تشغيل (On وضع إلى الجديدة الثابتة للبرامج التلقائي االآتشاف لتبديل القائمة هذه استخدم
  .التفاصيل من المزيد على للحصول 139 صفحة في" للنظام الثابتة البرامج ترقية "انظر انظر

  المنتج بتحسين التقيد اختيار
 ). التشغيل إيقاف (Off أو) تشغيل (On الوضع على تخداماالس إحصاءات مشارآة لضبط القائمة هذه استخدم

 ) موافق (OK على اضغط). موافق (OK على اضغط ثم ،)نعم (Yes اختر ،)تشغيل (On الوضع حددت إذا
  .البيانات استخدام على الموافقة لقبول
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Appearance) المظهر(  
 . الوسائط لمشغل المستخدم واجهة عرض خيارات لضبط) المظهر (Appearance شاشة في القوائم استخدم

  

Language) اللغة (  
  ). موافق (OK فوق اضغط ثم العرض، لغة لتحديد / اضغط

Additional Encoding Support) اإلضافي الترميز دعم(  
  مشوشة أحرف ظهور ذلك يمنع). موافق (OK فوق اضغط ثم ثانوية، للغة التشفير دعم لتحديد / اضغط
  . المختارة اللغة في المحددة والترجمة لفاتالم أسماء في

User Interface Backgrounds) المستخدم واجهة خلفيات (  
 الشمس وصورة االفتراضي، العشب حقل محل لتحل للنظام آخلفية مختلفة صورة لتعيين القائمة هذه استخدام يمكنك

  . الخاصة لفياتكخ من أو WD Creative Masters خلفيات من االختيار يمكنك. المشرقة

  WD Creative Masters خلفيات
 يمكنك بحيث الفوتوغرافيين المصورين ألآبر صور خلفيات ألبومات WD Creative Masters خلفيات تضم

  . الوسائط مشغل مستخدم لواجهة آخلفية استخدامها
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  على اضغط ).موافق (OK فوق واضغط الصور، إحدى إلى انتقل ثم ،WD Creative Masters ألبوم حدد
OK) موافق (اختيار يمكنك. الخلفية لمعاينة أخرى مرة Set as Background) أو) آخلفية إعداد  

View Bio) السيرة عرض (،فوق اضغط ثم للمصور OK) موافق.( 

  

Your Backgounds) خلفياتك(  
  آخلفية دادهابإع قمت أخرى صور جانب إلى االفتراضية الخلفية) خلفياتك (Your Backgrounds تعرض

 فوق اضغط ثم ،)موافق (OK فوق واضغط ما، خلفية صورة إلى انتقل). 57 الصفحة في" آخلفية اإلعداد" راجع(
OK) موافق (بـ للقيام أخرى مرة Set as Background) آخلفية إعداد .( 

  

Screensaver Delay) التوقف شاشة مهلة (  
  . دقائق5 هو االفتراضي اإلعداد. التوقف شاشة عرض تمكين قبل النظام طنشا لعدم الوقت لتعيين القائمة هذه استخدم
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Screensaver Style) التوقف شاشة نمط (  
 . بك الخاصة التوقف شاشة عرض نمط الختيار القائمة هذه استخدم

  
WD Logo )شعار WD (– شعار مع االفتراضية التوقف شاشة هذه WD متحرك.  

Folder Photo Slideshow) جهاز في فردي مجلد من الصور تظهر –) المجلد صورة شرائح عرض 
  .بك الخاصة التوقف شاشة مثل شرائح عرض في متصل تخزين

Facebook Photo Slideshow) صور شرائح عرض Facebook (– في مجلد من الصور تظهر  
  ).Facebook إلى الدخول تسجيل يلزم (بك الخاصة التوقف شاشة مثل شرائح عرض في Facebook حساب

Clock )الحاليين والتاريخ الوقت يوضح متحرآة ساعة تطبيق هذه التوقف شاشة تعرض –) الساعة.  

  التشغيل إعدادات
 .والصور والموسيقى، للفيديو، التشغيل إعدادات لتعيين التشغيل إعدادات شاشة في القوائم استخدم
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  الفيديو تشغيل إعدادات
 لملفات التتابع وخيار العرض لتكوين) الفيديو إعدادات (Video Settings شةشا في الموجودة القوائم استخدم
 .الفيديو

  

Video Playback Sequence) الفيديو تشغيل تتابع(  
  إلى انتقل. )عادي (Normal هو االفتراضي اإلعداد. الفيديو تشغيل وضع لتحديد القائمة هذه استخدم

"Play Mode) هذه الفيديو تشغيل ألوضاع شرح على لإلطالع 47 الصفحة في)" التشغيل وضع.  

  الترجمة خط حجم
 لعرض) االفتراضي الحجم هو نقطة 40 نقطة، 68 إلى 24 (االفتراضي الخط حجم لتعيين القائمة هذه استخدم
 ) الترجمة خط حجم (Subtitle font size يعكس. الخط حجم لتحديد  أزرار استخدم. الفيديو ترجمات
  . الترجمة خط حجم لتحديد) موافق (OK فوق اضغط. حالًيا المحدد الخط حجم خيار الشاشة أسفل

  الترجمة حد
  )). ثخين( Thick أو) رفيع (Thin (الترجمة إلطار االفتراضي المظهر لتعيين القائمة هذه استخدم

  للترجمة االفتراضي الضبط
  )). التشغيل إيقاف( Off أو) شغيلت (On (للترجمات االفتراضي المظهر لتعيين القائمة هذه استخدم

  
  .VOBSUB أو SUB/IDX لترجمات متاحة وغير ،ASS/SRT/SSA لترجمات فقط متاحة أعاله المبينة الترجمة خيارات: مالحظة
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  الموسيقى تشغيل إعدادات
 لملفات التتابع وخيار العرض لتكوين) الموسيقى إعدادات (Music settings شاشة في الموجودة القوائم استخدم
 .الصوت

  

Music Playback Sequence) الموسيقى تشغيل تتابع(  
 تكرار وضع لتعيين" إلى انتقل. )عادي (Normal هو االفتراضي اإلعداد. التشغيل وضع لتحديد القائمة هذه استخدم

  . هذه الصوت تشغيل ألوضاع شرح على لإلطالع 53 الصفحة في:" الموسيقى

Audio Track Display) الصوت مسار عرض(  
 هو االفتراضي اإلعداد. الصوت مستعرض شاشة في عرضها تريد التي الملف معلومات لتحديد القائمة هذه استخدم

File name) الملف اسم .(  

Background Music Info Panel) الخلفية موسيقى معلومات لوحة(  
 . الخلفية في الموسيقى تشغيل عند شةالشا أعلى موسيقى معلومات شريط يظهر ،)تشغيل( On لوضع التبديل عند

  

Resume Music Longer Than 15 Min) دقيقة 15 من أآثر الموسيقى استئناف(  
 أو دقيقة 15 طوله الذي الموسيقى ملف تشغيل إعادة أو باستئناف مطالبتك ستتم ،)تشغيل (On لوضع التبديل عند
  .أآثر
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Photo settings) الصور إعدادات (  
 . لديك الصور ملفات عرض عند الشرائح وعرض العرض حجم إعدادات لتكوين الفئة هذه في لقوائما هذه استخدم

  

Slideshow Sequence) الشرائح عرض تتابع (  
  .)عادي (Normal هو االفتراضي اإلعداد. الشرائح عرض تتابع وضع لتعيين القائمة هذه استخدم

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

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

 Repeat All) على بالضغط تقوم حتى متكرر بشكل الشرائح عرض تشغيل يتم –) الكل تكرار  
Stop) افإيق (أو Back) عودة.(  

 Repeat All and Shuffle) باستمرار الشرائح عرض تشغيل يتم –) العشوائي والتشغيل الكل تكرار 
  .عشوائي بترتيب

Slideshow Transition) الشرائح عرض تنقل(  
 هو اضياالفتر اإلعداد. الشرائح عرض في التالية الشريحة لعرض المستخدم األسلوب لتحديد القائمة هذه استخدم

Normal )عادي.(   

Slideshow Interval Time) الشرائح لعرض الزمني الفاصل (  
) افتراضي (ثواني 3 من االختيار يمكنك. الشرائح عرض في الصور بين الزمني الفاصل لضبط القائمة هذه استخدم

  . دقائق 5 إلى

Photo Scaling) الصورة تحجيم (  
 التي الصور على أيًضا هذا ينطبق آما. لها عرضك عند الصور تحجيم بها يتم لتيا الكيفية لتحديد القائمة هذه استخدم

  :الخيارات تتضمن. الشرائح عرض في عرضها يتم

 Keep as original )افتراضي (للصورة األصلية الدقة 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
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138 – اإلعداد والميزات المتقدمة

About) حول(  
 للجهاز، ليالتسلس والرقم الجزء، ورقم حالًيا، الُمثبت الثابتة البرامج وإصدار الشبكة، معلومات لعرض الخيار هذا حدد

 .الشبكة خدمة ومعلومات

  
 IP عناوين مثل معلومات لعرض) موافق (OK على اضغط ثم ،)الشبكة معلومات (Network Info حدد 
  .ذلك وغير النقال، الوصول ونوع للجهاز، MAC و
 الُمثبت الثابتة البرامج إصدار لعرض) موافق (OK على اضغط ثم) الجهاز معلومات (Device Info حدد 
  .للجهاز التسلسلي والرقم الجزء، ورقم الًيا،ح
 الخدمات حساب معلومات لعرض) الشبكة على الفورية الخدمات معلومات (Online Service Info حدد 

  .Netflix ESN مثل الشبكة على الفورية
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139 – صيانة النظام

   النظام صيانة
 الدعم تحسين إلى يؤدي أن يمكن ما وهو األحدث، اإلصدار إلى لديك الوسائط لمشغل النظام برامج ترقية الممكن من

 التحديثات، آخر استالمك من للتأآد. للمنتج وتحسينات لألخطاء إصالحات يتضمن إنه آما الوسائط ملفات لتشغيل
  .http://register.wd.com على المنتج بتسجيل نوصيك

 ظهرت إذا. وإصالحها البسيطة ءاألخطا استكشاف وإجراء للنظام الثابتة البرامج ترقية لكيفية شرًحا الفصل هذا يقدم
  . المحتمل التصحيح إجراء لمعرفة 143 الصفحة في" الشائعة الخطأ رسائل" إلى فارجع خطأ، رسالة لك

 . للمساعدة طلًبا المعتمد الخدمة مرآز أو بالوآيل االتصال الخطرة المشاآل من المزيد حل يستلزم أن الممكن من
  . 2 الصفحة في" WD شرآة من والخدمة دعمال" إلى ارجع المعلومات، من لمزيد

   للنظام الثابتة البرامج 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 لجهاز

  تلقائي
 توفر عند الوسائط لمشغل) التنبيهات (Alerts شاشة في) الجديدة الثابتة البرامج (New Firmware قائمة تظهر
  .تلقائًيا الثابتة جالبرام تحديث خيار توفير إلى يؤدي مما الُمحّدثة، الثابتة البرامج

  
 البرامج لترقية) تشغيل( On وضع على) تلقائًيا الجديدة الثابتة البرامج اآتشاف (Auto Detect New Firmware تعيين يجب: مالحظة
  .131 صفحة في" تلقائًيا الجديدة الثابتة البرامج اآتشاف "انظر. تلقائًيا الثابتة
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140 – صيانة النظام

  :تلقائًيا الثابتة البرامج لتحديث

  فوق اضغط). التنبيهات (Alerts شاشة في) الثابت البرنامج تحديث (Firmware Update حدد  .1
OK) موافق(.  

  شاشة في) اآلن الثابت البرنامج تحديث( Update Firmware Now حدد  .2
New Firmware Available) متوفر جديد ثابت برنامج(، على اضغط ثم OK) موافق .( 

  ?What’s New in This Update تحديد يمكنك. النظام تشغيل إعادة تتم ثم ثابت،ال البرنامج تنزيل يبدأ
 . التغييرات لترى) الترقية؟ هذه في الجديد ما(

  
 . الثابتة البرامج ترقية وضع في تلقائًيا لنظام يدخل التشغيل، إعادة بعد  .3

  
 الدقة، عالية الوسائط مشغل تشغيل إعادة عند. سائطالو مشّغل تشغيل إعادة تتم التحديث، عملية من االنتهاء بمجرد  .4

  . تلقائًيا الجديدة الثابتة البرامج تحميل يتم

  يدوي
  :يدوًيا الثابتة البرامج لتحديث

  .الوسائط لمشّغل الثابتة للبرامج تحديث ملف أحدث بتنزيل وقم http://support.wd.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 الوسائط لمشغل
 USB أجهزة ألحد الجذر دليل إلى المضغوط الملف محتويات استخرج الضغط، لفك مساعدة أداة باستخدام  .3

  .بالكمبيوتر المتصلة
  .الوسائط بمشّغل بتوصيله وقم رالكمبيوت من بأمان USB جهاز أزل  .4
  .الوسائط بمشغل الموجود USB بمنفذ USB جهاز بتوصيل قم  .5
  .140 الصفحة في:" تلقائًيا الثابتة البرامج لتحديث" أسفل 4-2 الخطوات اتبع  .6
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141 – صيانة النظام

   وإصالحها األخطاء استكشاف
   

 المشكلة الحل

 شاشة العرض 

  . التلفزيون تشغيل من تأآد  •
  . الطاقة ومنفذ الطاقة محول مةسال من تأآد  •
 التوصيل بأطراف صحيح بشكل التوصيل آابل توصيل من تأآد  •

 . الوسائط ومشغل التلفزيون من آل على الصحيحة

 مشغل طاقة مؤشر بقاء مع فارغة التلفزيون شاشة
 .مطفًئا الوسائط

  . التلفزيون دخل مصدر تحديد من تحقق  •
  ).التشغيل/التشغيل إيقاف (تشغيلها وإعادة التلفزيون عن الطاقة بفصل قم  •
  تشغيلها وإعادة الوسائط مشغل عن الطاقة بفصل قم  •

  ).التشغيل/التشغيل إيقاف(
 تشخيص في خلل هناك يكون أن الممكن فمن الشيء، نفس حدث إذا  •

 الدعم" انظر (للمساعدة طلًبا WD من الفني بالدعم اتصل. النظام
 ).2 لصفحةا في" WD شرآة من والخدمة

 مشغل طاقة مؤشر وميض مع فارغة التلفزيون شاشة
 . الوسائط

  . التلفزيون تشغيل من تأآد  •
 التوصيل بأطراف صحيح بشكل التوصيل آابل توصيل من تأآد  •

  . الوسائط ومشغل التلفزيون من آل على الصحيحة
 نتعيي إعادة أجل من التعيين إعادة مفتاح على واحدة ثانية لمدة اضغط  •

 تعيين إعادة (Device Reset "راجع (االفتراضية المصنع إعدادات
 للتبديل ثواني 10 لمدة باستمرار اضغط). 130 الصفحة في)" الجهاز
 طرف أو دقيق طرف ذات إبرة استخدام. PALو ،NTSC نظامي بين

 .التعيين إعادة مفتاح على للضغط الورق مشبك من مفتوح

 الوسائط مشغل طاقة مؤشر مع فارغة التلفزيون شاشة
 .التشغيل قيد

 التوصيل) أطراف (بطرف صحيح بشكل التوصيل آابل توصيل من تأآد  •
  . الوسائط ومشغل التلفزيون من آل على الصحيح

  .الوسائط مشغل في الطاقة مؤشر إضاءة من تأآد  •
| ) الرئيسية (Home شاشة إلى فانتقل ،CRT تلفزيون تستخدم آنت إذا  •

Settings) إلعداداتا ( |System) ثم ،)النظام:  
  . الفيديو آخرج) مرآب (Composite الخيار تحديد من تأآد  -
 في المستخدم للنظام التلفزيون نظام إعداد مالئمة من تأآد  -

  . منطقتك
| ) 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  -

 . وضبابية وامضة التلفزيون شاشة

 إخراج (Audio/Video Output| ) اإلعداد (Setup شاشة إلى انتقل
 ).عادي (Normal إلى األبعاد نسبة تعيين من وتأآد ،)الفيديو/الصوت

 .جانبي شريط في يظهر أو الفيديو ضعر ينقطع
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142 – صيانة النظام

 المشكلة الحل

 إعدادات (Playback Settings| ) اإلعداد (Setup شاشة إلى انتقل
) آاألصل أبقها (Keep as original وحدد) الصور (Photo| ) التشغيل

 Photo Scaling حقل في) الشاشة حجم مالئمة (Fit to screen أو
 ). الصورة تحجيم(

 .مشوهة الشرائح عرض صور

 لملفاتا

  .146 الصفحة في" المدعومة التنسيقات "إلى ارجع. التوافق من تأآد  •
. لالستخدام قابل تنسيق إلى الملف لتحويل للوسائط محول برنامج استخدم  •

 .تعمل ال الملفات

 الصوت

  . الترفيه بوحدة الصوت مستوى آتم عدم من تأآد  •
 Audio/Video Output| ) اإلعداد (Setup شاشة إلى انتقل  •

  .الصحيح الصوت خرج إعداد تمكين من وتأآد) الفيديو/الصوت إخراج(
 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
 الخيار تعطيل من فتأآد تعددة،م صوت قنوات يدعم فيديو تشاهد آنت إذا  •

Audio Off) على اضغط). الصوت تشغيل إيقاف Options 
 عرض يتم حتى متكرر بشكل) موافق (OK على اضغط ثم ،)خيارات(

 . المطلوبة الصوت قناة

 .صوت يوجد ال

 شبكة االتصال 

 Network Settings> ) إعداد (Setup خيار إعداد من تأآد  •
 مشارآة خادم (Network Share Server >) الشبكة إعدادات(

 ).تشغيل (On على) الشبكة

 .االتصال شبكة على مرئي غير الوسائط مشغل

  USBجهاز 

  : أن من تأآد
  . فقط للقراءة بحماية مزود غير USB جهاز  •
 وظيفة تمكين مع HFS +file الملفات نظام يستخدم ال USB جهاز  •

Journaling .  
 . USB جهاز على آافية تخزين مساحة هناك  •

 ). الوسائط مكتبة (Media Library عملية فشلت

 من تأآد. فقط USB السعة آبير التخزين وضع الوسائط مشغل يدعم  •
  ". السعة آبير تخزين آجهاز "USB جهاز تكوين

  مدعوم USB لجهاز الملفات نظام أن من تأآد  •
)NTFS أو FAT/FAT32 أو HFS+ .( 

  الشاشة في مرئي غير المتصل USB جهاز
Home) الرئيسية .( 

  جهاز التحكم عن بعد
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143 – صيانة النظام

 المشكلة الحل

  .مرة آل في فقط واحد زر على اضغط  •
  .صحيح بشكل البطاريات ترآيب من تأآد  •
 البطاريات استبدل. بالفعل نفدت قد البطاريات شحنة تكون أن الممكن من  •

  .جديدة بأخرى
 .الوسائط ومشغل بعد نع التحكم جهاز بين المسار إعاقة عدم من تأآد  •

 .يعمل ال الوسائط لمشغل بعد عن التحكم جهاز

  ترقية البرامج الثابتة

  . الحالية أو السابقة الثابتة البرامج ترقية عملية فشلت
 على للحصول 140 صفحة إلى انتقل. الثابتة البرامج ترقية عملية آرر  •

  . التعليمات
 تعيين بإعادة فقم للنظام، الثابتة البرامج تحديث على قادر غير بقيت إذا  •

 . التعليمات على للحصول 130 صفحة إلى انتقل. النظام

 بعد الثابتة البرامج ترقية الستعادة البداية شاشة تظهر
 يقوم الوسائط مشّغل أّن أو الوسائط مشّغل بتشغل قيامك
 .البداية شاشة تشغيل بإعادة

   
   الشائعة الخطأ رسائل

   
  الرسالة هذه ظهرت إذا ءاإلجرا بهذا قم

 الرئيسية

 .)تخزين جهاز يوجد ال (No storage present . بك الخاصة الوسائط ملفات على يحتوي الذي USB جهاز بتوصيل قم

  Unrecognized storage . آخر USB جهاز استخدم. مدعوم غير USB جهاز موديل
  ..)عليه متعرف غير تخزين جهاز(

  من الفني بالدعم اتصل. النظام تشخيص في خلل إلى الرسالة هذه تشير
WD للمساعدة طلًبا . 

Question XX :أخطاء اآتشاف  
WD USB HDD وإصالحها. 

 تشغيل المحتوى

 يحتوي آخر مجلًدا حدد. المحدد المجلد في مدعومة وسائط ملفات توجد ال
 . الصحيح بالتنسيق الوسائط ملفات على

 .الحالي المجلد في وسائط توجد ال

 محرك بتعيين قم أو الوسائط مشغل عن وفصله USB جهاز بإخراج قم  .1
  .الملف موقع تحديد أثناء الوسائط لمشغل أقراص

 الملف افحص أو لديك، الكمبيوتر بجهاز USB جهاز بتوصيل قم  .2
  من وتأآد الوسائط لمشغل الداخلي األقراص محرك على الموجود

 "المدعومة التنسيقات" انظر (وًمامدع/صحيًحا الملف تنسيق أن
  ). 146 الصفحة في 

 .الضرورة عند أخرى مرة الوسائط بمشغل USB جهاز بتوصيل قم  .3

 دليل مراجعة يرجى. المحدد الملف تشغيل يتعذر
 الملفات بتنسيقات قائمة على لالطالع المستخدم
 .المدعومة
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144 – صيانة النظام

  المتداولة األسئلة

  التشغيل؟ قوائم شئوأن الوسائط ملفات على أعثر آيف
 وتحرير ترتيب بتشغيل لك تسمح والتي ،iTunesو Winamp مثل حالًيا، الوسائط 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 نترنتاإل 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 آاألقراص للنقل، القابلة الوسائط من يتم مثلما ماًمات 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 تر،الكمبيو 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 القرص باستيراد iTunes يقوم. نسخها بعد فيه الموسيقى
  .بك الخاصة

  ).Windows Media Player) (قرص من النسخ بدء( Start Rip الزر على اضغط  .5
  .اآلن لديك وترالكمبي على الموسيقى أصبحت لقد. المضغوط القرص بإزالة قم القرص، من النسخ اآتمال عند  .6

  
  .توزيعها أو نسخها تمنع التي النشر حقوق بقوانين محمية الموسيقى بعض تكون قد: مالحظة

  الوسائط؟ مشغل مع شامل بعد عن تحكم جهاز استخدام يمكن هل
  .Logitech Harmony موديالت مثل شيوًعا، بعد عن التحكم أجهزة اآثر استخدام يمكنك
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   الملحق

  التنسيقات دمتعد محتوى تشغيل
 تكون قد لكنها الرقمي المحتوى نفس من األخرى الملفات تجمع التي الملفات أنواع أحد هو التنسيقات متعدد الملف إن

 الفيديو مثل مكونات، بضعة الحقيقة في يتضمن قد الواحد الفيديو ملف المثال، سبيل على. أخرى رقمية بتنسيقات مشفرة
. التنسيقات متعددة الملفات من مختلفة أنواع عدة تشغيل الوسائط لمشغل مكني. سوًيا مجمعة والصورة والصوت
  . 146 الصفحة في" المدعومة التنسيقات" راجع المدعومة، بالتنسيقات تفصيلية قائمة على للحصول

   

 قائمة
  التشغيل

   حاوية  الصور * الترجمة
 الفيديو

   حاوية الفيديو ترميز
 الفيديو

 الصوت ترميز

PLS  
  
WPL  
  

M3U/ 
M3U8 

  
XML 

)iTunes(  
  

CUE  
 

SRT  
  

SUB  
  

SUB) مع IDX(  
  

SMI  
  

SSA  
  

ASS  
  

TXT 

GIF  
  

BMP  
  

JPEG  
  

TIF/ 
***TIFF 

  
PNG  
 

AVI  
  

ISO 
  )AVCHD(  

  
ASF/WMV 

  
MKV  
  

MOV/MP4/
M4V 
  

tp ، ts ،
 

m2t/m2ts/
mts 
  

FLV/3GP 
  

OGM 

MPEG 4 
(ASP, AVC 
HD/H.264) 

  
VC-1  

  
WMV3/ 
WMV9 

  
Xvid  
  
 

AIFF/AIF 
  

MKA  
  

OGG  
  

WMA  
  

WAV  
  

EC3/AC3 

MP3 
  

MP2/MP1 
  

PCM/ 
LPCM 

  
Dolby 

**Digital  
  

Dolby 
Digital 

Plus  
  

Dolby 
TrueHD  

  
FLAC  

  
WMA/ 

WMA Pro 
  

AAC  
  

OGG 
Vorbis  

  
APE 

   
 نوع: التالية المعلمات مع) باسم فظح (Save As إجراء ثم ،)مفكرة (Notepad بتطبيق الملف افتح مختلف، بتنسيق المشفرة الترجمة ملفات لتحويل*

  . UTF-8— والتشفير الملفات آل— الملف

  من ترخيص بموجب التصنيع تم. استقبال جهاز عبر رقمي مسار طريق عن) channel+2 (القناة ثنائية إشارة إرسال يتم. فقط القنوات ثنائي**
"Dolby Laboratories" .Dolby والرمز D لشرآة ريتانتجا عالمتان هما المزدوج Dolby Laboratories.  

  .فقط واحدة طبقة*** 

 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 عاراتوش مسجلة، تجارية عالمة هي DTS. معلقة أو إصدارها تم التي األخرى والعالمية األمريكية االختراع

DTS, Inc.  

20
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  المدعومة التنسيقات
   

 الملف اسم امتداد الترميز الحاوية/التنسيق

 الفيديو

QuickTime فيديو:  
AVC/H264 

MPEG4 
M-JPEG  

  :صوت
AAC  
AC3 

MPEG Audio  
PCM 

.3g2/.3gp/.mov./mp4 

ASF فيديو:  
WMV3/VC-1  

  :صوت
WMA2  

WMA3  
WMA PRO  

MPEG Audio  
AC3  

PCM 

.asf/.wmv 

AVI فيديو:  
AVC/H264 

M-JPEG  
WMV3  

WVC1 (VC1)  
Xvid  

  :صوت
AAC  
AC3 

ADPCM  
PCM  

MPEG Audio  
WMA2 

.avi/.divx 

FLV فيديو:  
AVC/H264 

  :صوت
AAC  
MP3 

.flv 

MPEG TS فيديو:  
/H264AVC  

  :صوت
AC3 

Dolby Digital Plus  
Dolby TrueHD  

MPEG Audio  
PCM 

.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ 
.m4t/.tp/.trp/.ts/.tts 
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 الملف اسم امتداد الترميز الحاوية/التنسيق

OGG حاوية  
 MPEG4 
 AVC/H264 

XviD  
  حاوية

 Vorbis  
 MPEG Audio  
 PCM  
 AC3 

.ogg 

MATROSKA فيديو:  
AVC/H264 

MPEG4 
Xvid  

WMV3 
VC-1  
  :صوت

AAC  
AC3/DD Plus/TrueHD 

MPEG Audio  
PCM 

.mkv 

 .القنوات متعدد يرقم مجسم صوت خرج لتشغيل صوتي استقبال جهاز يلزم

  :للفيديو مالحظات
1.MPEG4.2 Max  L5 1920x1080p30)@ASP 1280 أوx720p60(، بت معدل) SD:20، HD:40.(  
2.EG-4.10 (H.264) Max  L3.0 720x480p30)@BP 720 أوx576p25 أو MP@L4.1 1290وx1080p30 1280 أوx720p60(، بت معدل) SD:20، HD:40(  
3.SMPTE 421M (VC-1) Max  L3 and MP@HL 1920x1080p30)@AP12080 أوx720p60(، بت معدل) SD:20، HD:40.(  
4 .WMV9 MAX HL 1920x1080p30)@ MP1280 أوx720p60(، بت معدل) SD:20، HD:40 .(يدعم ال WMV7 و WMV8 .يدعم ال Screen و Image وImage 

Version 2 profiles.  
 .الالسلكية كةالشب عبر للتدفق ثانية/ميجابت 25 حتى. 5

   
   

 اسم الترميز الحاوية/التنسيق

 الصوت

 MPEG MP1/2/3/a صوت بدون

1 .ADTS  
2 .ADIF 

MPEG 2/4 AAC LC/HE AAC 

Quicktime MPEG 2/4 AAC LC/HE M4A/MP4A 

FLAC FLAC FLAC 

WAVE PCM WAV 

 PCM LPCM/PCM بدون

OGG 1 .OGG VORBIS  
2 .MPEG Audio  
3 .PCM  
4 .AC3 

OGG 
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 اسم الترميز الحاوية/التنسيق

 الصوت

ASF WMA2 (WMA)/WMA3 (WMA 
Pro( 

WMA 

AIFF PCM AIF/AIFF 

MATROSKA 1 .AC3  
2 .FLAC  
3 .MPEG 2/4 AAC LC/HE  
4 .MPEG Audio  
5 .OGG Vorbis  
6 .PCM 

MKA 

AC3/EC3 1 .Dolby Digital  
2 .Dolby Digital Plus  
3 .Dolby TrueHD 

AC3/EC3 

Monkey’s Audio APE APE 

 .القنوات متعدد رقمي مجسم صوت خرج لتشغيل صوتي استقبال جهاز يلزم

   
   

  اسم الترميز الدقة أخرى قيود
 النوع الملف

 الصور

 حدود بال متوفر غير
 الصورة تحجيم سيتم 

 ألسفل

 bmp BMP )شيوًعا اآثر (مضغوط غير

 غير المتعددة الصفحات
 األولى الصفحة يعرض مدعومة،

 فقط

4096x4096 بت 24 مضغوط غير RGB  
 )شيوًعا أآثر(

 )أقل فقد (2048x2048 LZW متوفر غير

tif/tiff TIFF 

  حدود بال متوفر غير
 الصورة تحجيم سيتم
 ألسفل

DEFLATE) أقل فقدان( png PNG 

 األولى الصفحة يدعم للمتحرآة،
 فقط

  حدود بال
 الصورة تحجيم سيتم
 ألسفل

 الشائعة الملفات معظم تحتوي ال
 حدود

gif GIF 

CMYK 4096 مدعوم غيرx4096 JPEG) منقوص ضغط ( 
 )شيوًعا أآثر(

 2048x2048 Progressive متوفر غير

jpeg/jpg JPEG 

 غير BMP ملفات. فقط TIFF ملفات واحدة، طبقة. 2048 إلى تصل المتتالية JPEGو فقط، المضغوطة RGB JPEG تنسيقات
 .الحاضر الوقت في خرىأ قيود معرفة عدم إلى" متوفر غير "تشير. فقط المضغوطة
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 المصغرة الصورة الدعم القيود

 الموسيقى

 الملف اسم امتداد مصغرة صورة له الذي EXIFو ID3 تنسيق فقط يدعم

 mp3 نعم ")PIC" أو" APIC "عالمة (id3 عالمة في مصغرة صورة

 wma نعم ) في المعلومات الممتدةasf )""WM/Pictureصورة مصغرة في تنسيق 

 m4a نعم ")moov/udta/meta/ilst/covr ("تنسيق في مصغرة صورة

 mp4a نعم ")moov/udta/meta/ilst/covr ("تنسيق في مصغرة صورة

 flac نعم  flac تنسيق في مصغرة صورة

 asf نعم ) في المعلومات الممتدةasf )""WM/Pictureصورة مصغرة في تنسيق 

 wmv نعم )في المعلومات الممتدة asf )""WM/Pictureصورة مصغرة في تنسيق 

 mp4 نعم ")moov/udta/meta/ilst/covr ("تنسيق في مصغرة صورة

 jpg نعم exif التنسيق في مصغرة صورة

 jpe نعم exif التنسيق في مصغرة صورة

 tiff نعم exif التنسيق في مصغرة صورة

 tif نعم exif التنسيق في مصغرة صورة

 jpeg نعم exif التنسيق في مصغرة صورة
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   التنظيمي التوافق
   معلومات الفئة ب) FCC(لجنة االتصاالت الفيدرالية 

  :يخضع تشغيل الجهاز للشرطين التاليين

  .ضار تداخل في الجهاز هذا يتسبب أن يجوز ال  .1
  .فيه غوبمر غير تشغيل عن ينتج قد الذي التداخل ذلك في بما يستقبله، تداخل أي الجهاز هذا يقبل أن يجب  .2
 االتصاالت لجنة قواعد من 15 للجزء 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 نأ الممكن ومن ويستخدم الجهاز هذا يصدر
  ذلك، ومع. المصنعة الجهة إرشادات لدليل وفقًا واستخدامه الجهاز ترآيب يتم لم إذا الالسلكية 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 تشغيل 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 لةالفاص المسافة زد 
  .المستقبل بها المتصل تلك عن مختلفة آهربية دائرة على موجود منفذ في الجهاز بتوصيل قم 
 .المساعدة على للحصول خبرة ذو تلفزيون/راديو فني أو التاجر استشر 

إبطال سلطة  بالموافقة عليها بشكل صريح يمكن أن تؤدي إلى Noveroأي تغييرات أو تعديالت التي لم تصرح 
  .المستخدم فيما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز

  مسؤولية إخالء/التنظيمية المعلومات
 المستخدم وثائق في الواردة للتعليمات صارم بشكل واستخدامه هذا الالسلكية LAN شبكة جهاز ترآيب يمتثل أن يجب

 عليها يوافق وال الجهاز على إدخالها يتم) ياتالهوائ ذلك في بما (تعديالت أو تغييرات أية تؤدي وقد. المنتج مع الواردة
 تلفزيون أو راديو تداخل أي مسؤولية المصنع يتحمل ال. الجهاز تشغيل في المستخدم سلطة إبطال إلى صراحة المصنع
 قبل من محدد هو ما بخالف والمعدات التوصيل آبالت استبدال أو الجهاز، هذا على به مصرح غير تعديل عن ناتج

 غير التوصيالت أو االستبداالت أو التعديالت هذه مثل عن ناتج تداخل أي تصحيح مسؤولية المستخدم يتحمل. المصنع
 للقوانين خرق أو تلف أي عن القانونية المسؤولية المعتمدين مورديه أو موزعيه وال المصنع يتحمل ال بها المصرح
  .اإلرشادات لهذه االمتثال عن العجز عن ينتج الحكومية

 الهوائي ترآيب يجب الفيدرالية، االتصاالت بلجنة الخاصة الراديو لترددات التعرض لمتطلبات لالمتثال: تنبيه
  أال ويجب األشخاص، آل من األقل على سم 20 إلى تصل فاصلة مساحة ليوفر هذا االستقبال لجهاز المستخدم

  .معه باالقتران تشغيله أو آخر استقبال جهاز أو هوائي أي مع واحد مكان في وضعه يتم
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  )IC (الكندية الصناعة هيئة
  :اآلتيين للشرطين التشغيل يخضع. الكندية الصناعة هيئة قواعد من RSS-210 للمعيار الجهاز هذا يمتثل

  .تداخل حدوث في الجهاز هذا يتسبب أن يجوز ال  .1
  .للجهاز فيه مرغوب غير يلتشغ عن ينتج قد الذي التداخل ذلك في بما تداخل، أي الجهاز هذا يقبل أن ويجب  .2

 أعلى ربح ذو هوائي استخدام للغاية المحظور ومن. أيزوتروبي ديسيبل 2 قدره بربح هوائي لتشغيل مصمم الجهاز هذا
  .أوم 50 المطلوبة الهوائي مقاومة وتبلغ. الكندية الصناعة هيئة لقوانين وفًقا

 تزيد ال بحيث بالغة بعناية وربحه الهوائي نوع اختيار من بد ال آخرين، لمستخدمين المحتمل الراديو تداخل ولتقليل
  .ناجح اتصال إلجراء المطلوب القدر عن اتجاهًيا المتجانس االشعاع لطاقة الفعالة القيمة

  :الكندية الصناعة بهيئة الخاص لالشعاع التعرض بيان: هامة ملحوظة

. فيها التحكم يمكن ال لبيئة عنها والمعلن الكندية عةالصنا بهيئة الخاصة اإلشعاعي التعرض لقيود الجهاز هذا يمتثل
  .وجسدك الحراري المشع بين سم 20 عن تقل ال مسافة وجود ظل في وتشغيله الجهاز هذا ترآيب يجب

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux 
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux 
conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage 
préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un 
brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. 

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain 
maximal de dB [2.7]. Une antenne à gain plus élevé est strictement interdite par les 
règlements d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms. 

  )Pour l'utilisation de dispositifs mobiles(: هامة مالحظة

Déclaration d'exposition aux radiations: 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC 
établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et 
utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et 
votre corps. 

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
  ، CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03،UL-60065 ،UL-60065. وآندا المتحدة للواليات تمدمع

7th Ed :السالمة متطلبات – المشابهة اإللكترونية واألجهزة والفيديو الصوت أجهزة.  

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". 
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  ألوروبا CE توافق
  .معين قيد تطبيق لزم إذا استخدامه ُيحظر وقد اآلتية، الوطنية التنظيمية للوائح جهازال هذا تشغيل يخضع

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable 
Council Directives of the European Union, including the EMC Directives 
(2004/108/EC), (1999/5/EC), the Low Voltage Directive (2006/95/EC), and EuP 
Directive (2005/32/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the 
applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe. 
Die Kennzeichnung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses System die 
anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union erfüllt, einschließlich der 
EMV-Richtlinien (2004/108/EG), (1999/5/EG), der Niederspannungsrichtlinie 
(2006/95/EG) und der Richtlinie (2005/32/EG) des Europäischen Parlaments. Eine 
„Konformitätserklärung“ gemäß den anwendbaren Richtlinien wurde abgegeben 
und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden. 
Le symbole CE sur l'appareil indique la conformité de cet appareil avec les directives 
applicables du Conseil de l'Union Européenne, dont les directives EMC (2004/108/EC), 
(1999/5/EC), la directive sur les limites de tension (2006/95/EC) et la directive EuP 
(2005/32/EC), si applicable. Une « déclaration de conformité » conforme aux directives 
applicables a été effectuée et est consultable chez Western Digital Europe. 
Il marchio CE indica la conformità del sistema alle direttive applicabili del Consiglio 
dell'Unione europea, tra cui le Direttive EMC (2004/108/CE), (1999/5/CE), la 
Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), e la Direttiva EuP (2005/32/CE). Una 
"Dichiarazione di conformità" redatta in base alle direttive vigenti è disponibile 
presso Western Digital Europe. 
La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema de las Directivas 
del Consejo de la Unión Europea correspondientes, incluidas las directivas EMC 
(2004/108/EC) y(1999/5/EC), la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE) y la Directiva 
EuP (2005/32/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo 
con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe. 
CE-märkningen innebär att detta system uppfyller Europeiska Unionens tillämpliga 
rådsdirektiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC), (1999/5/EC), 
lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och EuP-direktivet (2005/32/EC).  
En "Konformitetsdeklaration" i enlighet med gällande direktiv har gjorts och finns 
arkiverad hos Western Digital Europe. 
Merking med CE-symbolet indikerer at dette systemet samsvarer med gjeldende 
direktiver (council directives) for EU, inkludert EMC-direktiv (2004/108/EF), 
(1999/5/EF), Lavspenningsdirektiv (2006/95/EF) og EuP-direktiv (2005/32/EF).  
En "Samsvarserklæring" ihenhold til gjeldende direktiver har blitt opprettet og  
er i Western Digital Europas arkiver. 
CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa 
olevien Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien 
EMC-direktiivi (2004/108/EC), (1999/5/EC), alijännitedirektiivi (2006/95/EC) sekä 
EuP-direktiivi (2005/32/EC). "Noudattamisjulistus" on jätetty asiaankuuluvien 
direktiivien mukaisesti, ja se on tallessa Western Digital Europessa. 
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Mærkning med CE-symbolet angiver at systemet overholder Europaparlamentets 
og Rådets direktiver, herunder EMC-direktiverne (elektromagnetisk kompatibilitet) 
(2004/108/EC), (1999/5/EC) og lavspændingsdirektivet (2006/95/EC) og 
EuP-direktivet 2005/32/EC. En “Declaration of Conformity” 
(overensstemmelsesattestering) i henhold til gældende direktiver er afgivet og 
opbevares hos Western Digital Europe. 

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей 
системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза,  
в том числе директив об электромагнитной совместимости (2004/108/EC, 
1999/5/EC), директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC)  
и директивы об устройствах, использующих электроэнергию (2005/32/EC). 
Заявление осоответствии положениям применимых директив, сделанное 
компанией WesternDigital, находится в архиве её европейского подразделения. 

Η σήμανση με το σύμβολο CE υποδεικνύει ότι το σύστημα αυτό συμμορφώνεται 
με τις ισχύουσες οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
(2004/108/ΕΚ), (1999/5/ΕΚ), της οδηγίας περί χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και 
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/32/ΕΚ). Έχει πραγματοποιηθεί 
μία «Δήλωση συμμόρφωσης», σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και τηρείται στα 
αρχεία της Western Digital Ευρώπης. 

  

 
 ) الصين (البيئي التوافق
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Russia FAC (DoC) 
Подтверждение соответствия Минкомсвязи России: 

Декларация соответствия № Д-РД-2026 от 30.07.2012 года, действительна до 
30.07.2018 года, зарегистрирована в Федеральном агентстве связи 
02.08.2012 года 

  )نيوزيالندا/أستراليا باستثناء المناطق جميع( الضمان معلومات

  الخدمة على الحصول
 أو األصل في المنتج منه اشتريت الذي بالبائع باالتصال إما فقم صيانة، إلى المنتج هذا احتاج إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر
). RMA (المواد إعادة إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية حول علوماتم على للحصول http://support.wd.com المنتج بدعم الخاص موقعنا بزيارة قم
 لم إعادة عملية مثل، (بها مصرح غير إعادة عملية أية. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار (RMA برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا
 عليها والتأمين مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن يجب. الخاصة نفقتك على ليكإ إعادتها ستتم) بشأنها 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 وتوجيهها
 تتحمل ال. http://support.wd.com الموقع عبر) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة ديدلتح. بك الخاص

WD حيازتها ضمن يقع منتج أي في المتضمنة البيانات أو المفقودة البيانات استعادة أو السبب آان أيًا البيانات فقدان مسئولية.  

  محدود ضمان
 مطابًقا سيكون آما والصناعة، المواد عيوب من خالًيا أدناه، المحددة المدة خالل يكون سوف العادي، االستخدام حالة في المنتج، يكون أن WD تضمن

 ماليةالش أمريكا منطقة في) 1 (واحد عام هي المحدود الضمان مدة. المنتج فيه اشتريت الذي البلد على المحدود ضمانك مدة وتتوقف. WD لمواصفات
 بغير القانون يلزم لم ما الهادي، والمحيط آسيا دول منطقة في) 1 (واحد وعام وإفريقيا األوسط والشرق أوروبا منطقة في عامان) 2(و والوسطى، والجنوبية

 شرآة تتحمل ال. للشراء ممتدة اتضمان تراه لما وفًقا WD تتيح قد. بك الخاص الشراء إيصال في المدون الشراء تاريخ من المحدود ضمانك فترة ستبدأ. ذلك
WD شرآة تأآدت إذا إرجاعه يتم منتج أي عن مسؤولية أية WD شرآة من سرقته تم قد آان المنتج أن WD أو موجود غير) أ (عنه المعلن العيب أن أو 

 التعديل أو الصحيح غير الترآيب أو تعمالاالس سوء بسبب) ج (أو للمنتج WD شرآة استالم قبل تلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه يمكن ال) ب(
 صيانتها للمستخدم يمكن التي المحدودة المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج يكن لم ما الخارجية، األغلفة إزالة أو وفتح الملصقات إتالف أو إزالة ذلك في بما(

 االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة أو ،)http://support.wd.com في موضح هو آما للتطبيق، القابلة التعليمات نطاق ضمن المحدد التعديل وآان
 أعاله المحددة الضمان فترة خالل والحصري الوحيد ضمانك فإن أعاله، المبينة للقيود ووفقًا. WD شرآة غير آخر شخص حيازة في المنتج وجود أثناء

 إصالحها تم التي المنتجات ليشمل WD من السابق الضمان يمتد. منه أفضل أو له ٍومسا بمنتج استبداله أو المنتج إصالح هو االختيار، في WD حرية وحسب
  .أطول آان أيهما استبداله، أو إصالحه تم الذي للمنتج الشحن تاريخ من يومًا) 90 (تسعين لمدة أو األصلي للضمان السارية المدة لبقية استبدالها أو

 حلول وآل أي) أ عن عوضًا هي هنا المقدمة الحلول. جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ريويس 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 التبعية أو العرضية األضرار الحصر ال المثال سبيل على تتضمن والتي باألضرار يتعلق فيما WD ومسئوليات التزامات وآل أي) ب
 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 العرضية األضرار تقييد أو باستثناء المتحدة، الواليات في الواليات بعض تسمح ال. األضرار ذهه مثل حدوث
  .أخرى إلى والية من تختلف أخرى بحقوق تتمتع وقد معينة قانونية حقوقًا الضمان هذا يمنحك

  )فقط نيوزيالندا/أستراليا( الضمان معلومات
  .هذه الضمان معلومات إلى الرجوع يرجى ونيوزيالندا، استراليا في المنتجات بشراء يقومون الذين للمستهلكين بالنسبة

 المستهلكين ضمانات قانون أو أستراليا في والمستهلك المنافسة لقانون وفًقا الضمان هذا من جزء أي بموجب استثنائها أو القانونية الحقوق تعديل يمكن ال
  . األطراف لجميع وسهلة سريعة تكون ان المحتمل من والتي الضمان دعاوي لحل المفضلة WD طريقة الضمان هذا يحدد. لنيوزيالنديا

 قمت وإذا. المنتج يخص فيما السلع، بيع قانون في الموجودة تلك على تقتصر ال لكن شاملة القانون، بواسطة ضمنية أو صريحة أخرى ضمانات أي عمل يتم ال
  .النيوزيالندي المستهلكين ضمانات قانون تطبيق عدم على وتوافق تقر فإن التجارة، ألغراض نيوزيالندا في منتج شراءب

 عن والتعويض مالك استرداد أو رئيسي فشل استبدال لك يحق آما. األسترالي المستهلك لقانون وفقا استثناؤها يمكن ال ضمانات مع بضائعنا تأتي أستراليا، وفي
 أن ي البضائع فشل حالة في استبدالها أو للبضائع اإلصالح خدمة على الحصول أيًضا لك يحق آما. معقول بشكل الحسبان في أخذه يمكن تلف أو ارةخس أي

  . األسترالي المستهلك قانون في آبيًرا خلال يمثل ما تحديد تم. آبير خلل إلى الخلل وصول وعدم مقبولة جودة تتضمن
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  الضمان
 مدة. WD مواصفات مع ويتوافق والصناعة التصنيع مواد في العيوب من خالًيا أدناه، المبينة للمدة ووفًقا العادي، استعماله أثناء المنتج، يكون أن WD تضمن
 من الشراء فاتورة يف المسجل الشراء تاريخ بدء من الضمان فترة مدة ستبدأ. ذلك خالف القانون اقتضى إذا إال ونيوزيالندا، أستراليا في واحد عام الضمان
 تمت إذا إال الضمان خدمة توفير يتم لن. الضمان بدء تاريخ وإلنشاء الضمان لهذا صالحا ليكون الزما الشراء دليل سيكون. معتمد ثاٍن بائع أو معتمد موزع
 لما وفًقا WD تتيح قد. األمر بادئ في WD واسطةب إليها المنتج شحن تم التي المنطقة في WD رد مرآز أو معتمد، ثاٍن وبائع معتمد، لموزع المنتج إعادة
 ثاٍن بائع أو معتمد، موزع من شراؤه يتم لم)1 (المنتج أن WD قررت إذا مرتجع منتج أي عن مسؤولية أية WD تتحمل ال. للشراء ممتدة ضمانات تراه

 أو موجود غير) أ (المزعوم العيب أن أو له، المخصص للغرض استخدامه يتم لم أو) 3 (،WD وتعليمات مواصفات حسب استخدامه يتم لم أو) 2 (معتمد،
 ذلك في بما (التعديل أو السليم غير الترآيب أو االستعمال سوء بسبب) ج (أو للمنتج WD استالم قبل التلف وقوع بسبب معقول نحو على إصالحه يتعذر) ب(

 يكون وأن المستخدم قبل من المحدودة للخدمة القابلة المنتجات قائمة في مدرجًا المنتج يكن لم ما الخارجية، األغلفة إخراج أو وفتح الملصقات طمس أو إزالة
 وجود أثناء االستعمال سوء أو حادث وقوع نتيجة أو ،)http://support.wd.com في موضح هو آما السارية، التعليمات نطاق ضمن المحدد التعديل
  .WD غير آخر شخص حيازة في المنتج

 التعامل على، تقتصر ال لكن شاملة الخارجية، األسباب) A (بسبب طارئة أعطال بها يحدث أن يمكن والتي للكسر وقابلة معقدة مواد عن ةعبار المنتجات
 تلفها، وأ البيانات، فقد األعطال تلك تسبب أن يمكن. الداخلية األعطال) B (أو الطاقة، خلل أو الرطوبة، أو البرودة، أو للحرارة، التعريض أو سئ، بشكل
 من البيانات حماية أو احتياطية نسخ ولعمل سبب، ألي تغييرها أو حذفها، أو تلفها، أو البيانات، فقد عن مسؤوال ستكون أنك الحظ. تغييرها أو حذفها، أو

 االحتياطي النسخ وإلآمال متواصل، بشكل المنتج على الموجودة للبيانات احتياطية نسخ عمل على الموافقة يجب. التغيير أو الحذف، أو التلف، أو الفقد،
  .WD من تقني ودعم عامة خدمة اي طلب قبل
 للقيام المنطقي والسبب العدل توفر بشرط لالستهالك، أو البيت في أو الداخلي أو الشخصي لالستخدام الالزم العادي النوع من المنتج يكن لم إذا أستراليا، وفي
  . أفضل أو مكافئ منتج توفير أو نتجالم استبدال على WD مسؤولية تقتصر بذلك،

 الذي للمنتج الشحن تاريخ من يومًا) 90 (تسعين لمدة أو األصلي للضمان السارية المدة لبقية استبدالها أو إصالحها تم التي المنتجات ليشمل الضمان هذا يمتد
  . جديدة أنها على المباعة المنتجات على فقط ويسري الوحيد WD ضمان هو السابق الضمان. أطول آان أيهما استبداله، أو إصالحه تم

  الخدمة على الحصول
 اإلجابة الممكن من. المنتج هذا إعادة قبل لحلها الفرصة منحنا فالرجاء مشكلة، أية صادفت إذا. لك الخدمات أفضل لتوفير دائمًا وتسعى عملك أهمية WD تقدر
 تتوفر لم إذا http://support.wd.com على اإللكتروني بالبريد الدعم خدمة عبر أو بنا لخاصةا المعلومات قاعدة خالل من الفني الدعم أسئلة أغلب عن

  .للمستند هذا مقدمة في والمبين لك المناسب الهاتف رقم على WD بشرآة االتصال فالرجاء تفضل، آنت إذا أو، اإلجابة

 قم األصل، في المنتج منه اشتريت الذي بالبائع االتصال على القدرة عدم وعند. منه جالمنت شراء تم الذي بالموزع االتصال يتم دعوى، عمل في الرغبة وعند
). RMA (المواد إعادة إقرار أو الخدمة على الحصول آيفية حول معلومات على للحصول http://support.wd.com المنتج بدعم الخاص موقعنا بزيارة

 عملية مثل، (بها مصرح غير إعادة عملية أية. المنتج إلعادة وإرشادات) المواد إعادة إقرار (RMA برقم تزويدك فسيتم تالفًا، يكون قد المنتج أن تحدد إذا
 مقدمًا والدفع معتمدة، شحن حاوية في بها المصرح المرتجعات شحن يجب. الخاصة نفقتك على إليك إعادتها ستتم) بشأنها RMA رقم إصدار يتم لم إعادة

 البائع أو WD تحدد الضمان، هذا بموجب دعوى تقديم أو فاتورة تتبع حالة وفي. بك الخاص RMA رقم مع المتوفر العنوان لىإ وتوجيهها عليها والتأمين
 رد أو أفضل أو مكافئ بمنتج استبداله أو المنتج بإصالح لتقديره وفقا الحالة تلك في البائع أو WD تقوم سليمة، دعواك أن األصل في المنتج منه اشتريت الذي
 الحقوق إلى باإلضافة الضمان هذا بموجب لك المتوفرة الفوائد تكون. الضمان هذا بموجب بدعوى مرتبطة نفقات أي عن مسؤول أنك آما. لك المنتج تكلفة

  .النيوزيالندي المستهلك ضمانات قانون أو النيوزيالندي والمستهلك المنافسة قانون بموجب لك المتوفرة األخرى واإلصالحات

 انتهاء من تحقق النهائية، الضمان فترة لتحديد. بك الخاص WD منتج شحن أو تخزين في الستخدامها التعبئة ومواد األصلية بالعبوة االحتفاظ كعلي يجب
  . http://support.wd.com الموقع عبر) مطلوب التسلسلي الرقم (الضمان صالحية

Western Digital Technologies, Inc.  
3355 Michelson Drive, Suite 100  

Irvine, California 92612  
  7000-672-949: هاتف
  support@wdc.com اإللكتروني البريد
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  )" 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

 الحصول أو http://support.wd.com/download/gpl من مصروفات أي بدون" GPL برامج "GPL Softwar لـ المصدر رمز تنزيل يجوز) 1
 دعم (Customer Support بـ باالتصال أو http://support.wd.com/download/gpl من رمزية مصروفات مقابل مضغوط قرص على عليه

  ؛)GPL برامج (GPL Software وتعديل توزيع، وإعادة استخدام، إعادة يجوز) 2 الشراء؛ تاريخ من سنوات ثالث خالل) العمالء
 ويجوز ،GPL من نسخة هنا مرفق) 4و القانون؛ به يسمح الذي للحد ضمان، أي توفري ال وحدها،) GPL برامج (GPL Software بـ يتعلق فيما) 3

  .http://support.wd.com/download/gpl على أيًضا عليها العثور ويجوز ،http://www.gnu.org من عليها الحصول

  شرآة تتحمل ال. الخاصة مسؤوليتك على يقع لمصدر،ا مفتوحة البرامج من أي الحصر ال المثال سبيل على فيها، التالعب أو البرامج 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 

   شرآة قبل من المزودة
Western Digital  

  Spotify بـ خاصة ثالث طرف رخص
 منها القليل سوى يتطلب وال. الحالية مكانته إلى Spotify وصول في حقيقي بشكٍل المصدر مفتوحة المجانية للبرامج الرائعة النماذج من لعديدا ساعد لقد

 تستطيع بأنك يعني وهذا. ناهأد الكاملة القائمة أوردنا فقد لصاحبه، بالفضل نقر ألننا نظًرا. منتهًيا األمر اعتبر. المنتج في بها الخاصة الترخيص اتفاقيات تضمين
 الرائعة البرامج تقديم في الفضل لهم آان الذين البارعين األشخاص إلى الجزيل بالشكر جميًعا نتقدم. التراخيص شروط وآذلك استخدمناها التي البرامج رؤية

  !Rock on. المدرجة

•  Boost  
•  Expat  
•  FastDelegate  
•  libogg  
•  libvorbis  
•  Mersenne Twister  
•  zlib  

  
Boost  

http://www.boost.org/  

  2003 أغسطس 17 – 1.0 نسخة – Boost برنامج رخصة

") البرنامج ("الرخصة هذه تغطيها التي الوثائق إلى باإلضافة البرنامج هذا على يحصل منظمة أو شخص ألي ومجاًنا، الوثيقة هذه بموجب اإلذن، منح تم
 بذلك، يقوم بأن بالبرنامج تزويده تم ثالث لطرف وللسماح االشتقاقية، األعمال بإعداد اإلذن وآذلك البرنامج رسالوإ وتشغيل وتوزيع وعرض ونسخ باستخدام
  :يلي لما يخضعون فالجميع

 نسخ آل في ي،اآلت المسؤولية وإخالء القيد وهذا أعاله المبين الرخصة منح ذلك في بما بالكامل، البيان وهذا والنشر الطباعة حقوق إشعارات تضمين يجب
 من اآللي للتنفيذ قابل آائن رمز شكل على منفصلة االشتقاقية األعمال أو النسخ هذه إنشاء يتم لم ما للبرنامج االشتقاقية األعمال آل وفي آلًيا أو جزئًيا البرنامج

  .مصدر لغة معالج قبل

 معين غرض ومالئمة التجارة ضمانات الحصر، ال المثال سبيل على يشمل، اوهذ ضمًنا، أو صراحًة نوع، أي من ضمان بدون" هو آما "البرنامج تقديم يتم
 تلف أي تجاه قانونية مسؤولية أي األحوال، من حال بأي البرنامج، بتوزيع يقوم شخص أي أو والنشر الطباعة حق حامل يتحمل ال. الخرق وعدم الملكية وحق
 البرنامج مع أخرى تعامالت أو االستخدام أو البرنامج عن ناشئ الضرر هذا آان وسواٌء ذلك، خالف أو ضرر أو العقد في سواٌء أخرى، قانونية مسؤوليات أو
  .بذلك عالقة له أو

Expat  
http://www.jclark.com/xml/expat.html  

  Thai Open Source Software Center Ltd شرآة c (1998، 1999، 2000 (والنشر الطبع حقوق Expat رخصة

 دون البرنامج مع ليتعامل وذلك ،")البرنامج ("به الخاصة المستندات وملفات البرنامج هذا على يحصل شخص ألي ومجاًنا الوثيقة هذه بموجب اإلذن منح يتم
 يتم الذين صاألشخا ولمنح البرنامج، من نسخ بيع أو/و واإلنتاج والتوزيع والنشر والدمج والنسخ االستخدام حقوق على قيود وجود عدم يشمل وهذا قيود، أية

  :يلي لما يخضع فالجميع بذلك، للقيام اإلذن بالبرنامج إمدادهم

  .منه الرئيسية األجزاء أو البرنامج نسخ آل في هذا اإلذن وإشعار أعاله المبينة والنشر الطبع حقوق إشعارات تضمين يجب

 معين غرض ومالئمة التجارة ضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ل،يشم وهذا ضمًنا، أو صراحًة نوع، أي من ضمان بدون" هو آما "البرنامج تقديم يتم
 سواٌء أخرى، قانونية مسؤوليات أو تلف أي تجاه قانونية مسؤولية أي األحوال، من حال بأي والنشر، الطباعة حق حامل أو المؤلف يتحمل ال. الخرق وعدم
  .بذلك عالقة له أو البرنامج مع أخرى تعامالت أو االستخدام أو البرنامج عن ناشئ رالضر هذا آان وسواٌء ذلك، خالف أو ضرر أو بالعقد خاص عمل في
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FastDelegate  
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx 

 الطبع حقوق وجببم محمي العمل هذا"). الرخصة ("المفتوحة CODE PROJECT رخصة لشروط وفًقا) أدناه معرَّف هو آما (العمل بهذا التزويد يتم
  .والنشر الطبع حقوق قانون أو الرخصة لهذه وفًقا بها المصرح تلك تخالف طريقة بأي العمل استخدام ُيحظر. المطبقة األخرى القوانين أو/و والنشر

 في الواردة الحقوق المؤلف يمنحك. الرخصة هذه بشروط التقيد على وموافقتك قبولك يعني فهذا هنا، الوارد العمل تجاه الحقوق من حق ألي ممارستك حال في
  .العمل هذا استخدام يمكنك فال بها، التقيد على أو الرخصة هذه شروط على توافق ال آنت وإذا. واألحكام الشروط هذه على موافقتك مقابل الوثيقة هذه

  .تعريفات  .1
a.  من بالعمل الخاصين للتنفيذ القابلة والملفات المصدر رمز استخدام ةآيفي تبين والتي المؤلف، آتبها التي المقاالت آل إجماًال، تعني،" المقاالت 

  .المستخدم قبل
b.  الرخصة هذه لشروط وفًقا العمل يقدم الذي الكيان أو الشخص يعين" المؤلف.  
c.  سابًقا موجودة أخرى وأعمال للعمل وفًقا أو العمل على يقوم عمًال يعني" اشتقاقي العمل.  
d.  العمل في مضمنة مطلوبة بيانات ملفات وأي التكوين وملفات الثنائية والملفات التنفيذية الملفات إلى تشير" لتنفيذل القابلة الملفات.  
e.  أو المجلة أو الويب موقع مزود يعني" الناشر CD-ROM أو DVD العمل على خاللها من أو منها حصلت أخرى وسيطة أو.  
f.  التنفيذية الملفات إنشاء في المستخدمة التكوين وملفات المصدر رمز مجموعة إلى يشير" المصدر رمز.  
g.  المؤلف لتقدير وفًقا تماًما الموافقة هذه وتتم المؤلف، لموافقة وفًقا تعديله تم أو تعديله يتم لم الذي العمل إلى تشير" قياسية نسخة.  
h.  والوثائق البيانات وملفات الثنائية والملفات التنفيذية والملفات المصدر رمز وتشمل الناشر، يوزعها التي الملفات مجموعة إلى يشير" العمل 

  .والمقاالت التقنية والمستندات
i.  الرخصة هذه بموجب حقوقه وممارسة العمل استخدام في يرغب آيان أو فرد أنت، إليك تشير" أنت.  

 العادل التعامل أو العادل االستخدام عن الناشئة حقوقك من ليحد أو يدليق أو ليقلل معد الرخصة هذه في شيء ال العادل االستخدام حقوق/عادل استخدام  .2
  .المطبقة األخرى القوانين أو والنشر الطبع حقوق قانون بموجب والنشر الطبع حقوق لمالك الحصرية الحقوق على أخرى قيود أو

 مدى على (ودائمة حصرية وغير مجانية عالمية رخصة الوثيقة هذه بموجب المؤلف يمنحك الرخصة، هذه وأحكام شروط بموجب. الرخصة منح  .3
  :أدناه وارد هو آما العمل في الحقوق للمارسة) والنشر الطبع حقوق فترة

a.  بك الخاصة تطبيقاتك في التنفيذية الملفات أو المصدر لرمز القياسية النسخة استخدام يمكنك.  
b.  عليه تطرأ الذي العمل ويظل. المؤلف من أو العام المجال قبل من عليها حصلت أخرى تعديالت وأية حاسوبية إصالحات أية إجراء يمكنك 

  .الرخصة لهذه يخضع وسوف قياسية نسخة آهذه تعديالت
c.  آل في دائم إشعار بإدخال تقوم أن بشرط اشتقاقي، عمل إلنشاء طريقة بأية) المقاالت باستثناء (العمل هذا من نسختك تعديل ذلك بخالف ويمكنك 

  .ومكانه التغيير ووقت الملف ذلك تغيير آيفية يوضح بتغييره متق ملف
d.  توزيع من آجزء) تجارية ربما (أخرى برامج مع مجتمعة االشتقاقي العمل أو المصدر ورمز التنفيذية للملفات القياسية النسخة توزيع يمكنك 

  .أآبر برامج
e.  والنشر الطبع بحق المؤلف يحتفظ. المؤلف موافقة دون المؤلف قبل من شكل بأي المنشور العمل تناقش التي المقاالت نشر إعادة أو توزيع يمكنك ال 

 أو نشرها إعادة أو المقاالت إرسال إعادة يمكنك ال ولكن الرخصة لهذه وفًقا المصدر ورمز التنفيذية الملفات استخدام يمكنك. المقاالت هذه من ألي
  .المؤلف من مسبق آتابي إذن دون إتاحتها أو توزيعها

  .الرخصة هذه لشروط تخضع ولن العمل ها من جزءًا التنفيذية الملفات أو المصدر برمز ومرتبطة منك واردة وحدات أو فرعية روتينات أية تعد ال

 ونهائية حصرية وغير ومجانية وعالمية دائمة اختراع براءة رخصة مؤلف آل يمنحك الرخصة، هذه وأحكام شروط بموجب. اختراع براءة رخصة  .4
  .ونقله واستخدامه العمل هذا إلنشاء) القسم هذا في يرد قد ما باستثناء(

  :اآلتية للقيود صراحًة 3 القسم في الممنوحة الرخصة تخضع. قيود  .5
a.  في تظهر قد صلة ذات تنصالت وأية التجارية والعالمة االختراع وبراءة والنشر الطبع بحقوق خاصة إشعارات أية إزالة عدم على توافق أنت 

  .التنفيذية الملفات أو المصدر رمز
b.  لك شخصي منتج العمل هذا بأن اإليحاء أو اإلعالن عدم على توافق أنت.  
c.  المؤلف من مسبقة آتابية موافقة دون لها الترويج أو العمل من المشتقة المنتجات العتماد المؤلف اسم استخدام يجوز ال.  
d.  أآبر برنامج توزيع في منه جزء أي أو العمل تضمين من يمنعك ال وهذا. استئجاره أو تأجيره أو العمل من ءجز أي بيع عدم على توافق أنت 

  .استئجاره أو تأجيره أو نفسه البرنامج بيع يمكن ال ذلك، ومع. بيعه يتم
e.  معّرف أو الرخصة، هذه من نسخة ينبتضم تقوم أن ويجب الرخصة، هذه لشروط وفقًا فقط المصدر ورمز التنفيذية الملفات توزيع يمكنك 

 التنفيذية الملفات هذه سيتلقى شخص أي بأن وتضمن بتوزيعه تقوم الذي المصدر رمز أو التنفيذية الملفات من نسخة آل مع الموحد، المصدر
 على فرضه أو شرط أي تقديم يمكنك ال. المصدر رمز أو/و التنفيذية الملفات هذه على تنطبق الرخصة هذه شروط أن على يوافق المصدر ورمز
 تحافظ أن يجب. العمل إنتاج يمكنك ال. الرخصة هذه بموجب الممنوحة للحقوق المتلقي ممارسة أو الرخصة هذه شروط يقيد أو يغيِّر بما العمل
 رمز أو التنفيذية ملفاتال توزيع يمكنك ال. بالضمانات الخاص المسؤولية إخالء وإلى الرخصة هذه إلى تشير التي اإلشعارات آل سالمة على

  .الرخصة هذه شروط مع تتفق ال بطريقة استخدامه أو العمل إلى الوصول في تتحكم تقنية تدابير بأي المصدر
f.  غير أو قانونية غير مواد على تحتوي صفحات على أو الئقة، غير أو أخالقية غير أو قانونية غير ألغراض العمل استخدام عدم على توافق أنت 

 على تنطبق قد التي التنظيمية والوائح القوانين هذه لكل االمتثال على توافق أنت. المطبقة التصدير لقوانين العمل يخضع. الئقة غير أو ةأخالقي
  .له تسلمك بعد العمل
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 شروط ودون ضمنًا أو صراحة ضمانات دون" متاح هو آما" و" هو حيثما" و" هو آما "العمل هذا تقديم يتم. المسؤولية وإخالء والضمانات األشكال  .6
 االختراع براءة حقوق خرق وعدم والنشر الطبع حقوق خرق عدم ذلك في بما استخدامه، في المخاطر آل آمستخدم أنت وتتحمل. آفاالت أو

 الحصر، ال المثال لسبي على يشمل، وهذا قانونية، أو ضمنية أو صريحة شروط أو ضمانات أية عن مسؤوليته المؤلف يخلي. ذلك إلى وما والمالئمة
) منه جزء أي أو (العمل هذا بأن ضمان أو الخرق عدم أو الملكية لحق ضمان أي أو غرض ألي التجارية المالئمة أو التجارة شروط أو ضمانات
  .الشتقاقيةا األعمال أو العمل بتوزيع قمت آلما هذا المسؤولية إخالء تمرر أن يجب. الفيروسات أو العيوب من خاٍل أو مفيد أو صحيح

 ومسؤوليات وتلف وخسائر قضائية ودعاوى مطالبات أية ضد وتعويضهما عنهما الضرر ومنع والناشر المؤلف حماية على توافق أنت. التعويض  .7
  .بذلك يرتبط ما أو للعمل استخدام أي عن الناتجة) المعقولة القانونيين المحامين رسوم ذلك في بما (ونفقات وتكاليف قانونية

 المسؤولية الظروف، من ظرف أي تحت الناشر، أو المؤلف يتحمل ال المطبق، القانون يتطلبه الذي الحد باستثناء. القانونية المسؤولية على يودق  .8
 العمل داماستخ أو الرخصة هذه عن ناتجة تمثيلية أو عقابية أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار ألي قانونية نظرية بأي يتعلق فيما تجاهك القانونية

  .األضرار هذه مثل حدوث بإمكانية النصيحة الناشر أو المؤلف تلقى وإن حتى ذلك، خالف أو
  .اإلنهاء  .9

a.  تنتهي لن ولكن. الرخصة هذه شروط من شرط ألي قبلك من خرق أي حدوث عند تلقائًيا بموجبها الممنوحة والحقوق الرخصة هذه ستنتهي 
 وستظل. الرخص لهذه امتثالها الكيانات وتلك األفراد هؤالء يواصل أن شريطة منك اشتقاقية أعماًال سلموات الذين الكيانات أو األشخاص رخص
  .الرخصة لهذه إلغاء أي بعد سارية 11و 10و 9و 8و 7و 6و 2و 1 األقسام

b.  أنت تدعي خروقات بشأن شريك أي ضد آخر خرق أي أو االختراع براءة أو التجارية العالمة أو والنشر الطبع بحقوق تتعلق دعوى رفعت وإذا 
  .تلقائًيا العمل إلى الشريك هذا من رخصتك ستنتهي العمل، قبل من حدوثها

c.  يحتفظ سبق، مما الرغم وعلى). العمل في المطبقة والنشر الطبع حقوق لفترة (دائمة الرخصة هذه فإن أعاله، المبينة واألحكام الشروط وبموجب 
 هذه مثل يؤدي أال شريطة ولكن وقت، أي في العمل توزيع إيقاف في أو الرخصة في متعددة شروط بموجب عملال إصدار في بحقه المؤلف

 هذه تستمر وسوف ،)الرخصة هذه شروط بموجب منحها الضروري من أو منحها تم أخرى رخصة أي أو (الرخصة سحب إلى االختيارات
  .أعاله مبين وه آما إنهاؤها يتم لم ما آاملين ونفاذ بتأثير الرخصة

 هذه بموضوع يتعلق فيما القانونية المسؤولية أو المسؤولية ظروف، أية تحت يتحمل، ال الناشر أن الرخصة هذه بموجب األطراف يشهد. الناشر .10
 نظرية أية بموجب وال طرف أي تجاه أو تجاهك قانونية مسؤولية أية يتحمل وال بالعمل، يتعلق فيما نوع أي من ضمان أي الناشر يقدم ال. الرخصة
 بهذه يتعلق شيء عن ناتجة تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار أي الحصر ال المثال سبيل على يشمل وهذا نوع، أي من باألضرار يتعلق فيما قانونية

  .بذلك إشعار دون وقت أي في العمل إتاحة إيقاف بحق الناشر يحتفظ. الرخصة
  متنوعة موضوعات .11

a.  فرًدا المؤلف آان إذا للمؤلف الرئيسي المكان موقع قوانين أو للمؤلف الرئيسي المكتب موقع لقانون خصةالر هذه تخضع ال.  
b.  الرخصة، هذه شروط بقية ونفاذ سريان على ذلك يؤثر فلن المطبق، القانون بموجب للتنفيذ قابل غير أو الغيًا الرخصة هذه أحكام أحد آان إذا 

  .ونافذًا سارًيا الحكم هذا ليصبح الضروري األدنى الحد إلى الرخصة، هذه إلى األطراف قبل من إضافي جراءإ دون الحكم، هذا إصالح ويتم
c.  قبل من عليها وموقع آتابية الموافقة هذه أو التنازل هذا يكن لم ما خرق على الموافقة وال الرخصة هذه في حكم أو شرط عن التنازل يتم ال 

  .الموافقة هذه وأ التنازل بهذا المكلف الطرف
d.  فيما تمثيالت أو اتفاقيات أو تفهمات توجد ال. الوثيقة هذه في به المرخص بالعمل يتعلق فيما األطراف بين الكامل االتفاق الرخصة هذه تمثل 

 آتاب اتفاق دون خصةالر هذه تعديل يجوز ال. منك اتصال أي في تظهر قد إضافية أحكام بأي المؤلف يتقيد ال. هنا مبينة غير بالعمل يتعلق
  .المؤلف وبين بينك مشترك

libogg  
http://www.xiph.org/ogg/ 

  Xiph.org مؤسسة ، c(2002 (والنشر الطبع حقوق

  :اآلتية الشروط استيفاء شريطة تعديالت، وجود عدم أو تعديالت وجود ظل في الثنائية واألشكال المصدر في واالستخدام التوزيع إعادة تجوز

  .اآلتي المسؤولية وإخالء هذه الشروط وقائمة والنشر الطبع حقوق إشعار على المصدر رمز توزيع إعادة عمليات قيتب أن يجب  •
 الوثائق في أعاله المبينين اآلتي المسؤولية وإخالء هذه الشروط وقائمة والنشر الطبع حقوق إشعار الثنائي الشكل في التوزيع إعادة عمليات تنسخ أن يجب  •

  .التوزيع مع الواردة األخرى دالموا أو/و
 خاص مسبق آتابي إذن دون له الترويج أو البرنامج هذا من المشتقة المنتجات العتماد المشارآين أسماء أو Xiph.org مؤسسة اسم استخدام يجوز ال  •

  .بذلك
 يشمل وهذا ضمنية، أو صريحة ضمانات أي مسؤولية منهم أي يتحمل وال" هو آما "والمشارآين والنشر الطبع حقوق حاملي قبل من البرنامج هذا تقديم يتم
 مسؤولية أي الظروف، من ظرف أي تحت المشارآون، أو المؤسسة تتحمل ال. معين غرض ومالئمة للتجارة الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على

 الخدمات أو البديلة البضائع شراء الحصر، ال المثال سبيل على يشمل، وهذا (يةالتبع أو التمثيلية أو الخاصة أو العرضية أو المباشرة غير األضرار عن قانونية
 مسؤولية أو العقد في سواٌء القانونية، للمسؤولية نظرية أي وتحت األسباب، من سبب أي عن الناتجة) العمل تعطيل أو الفوائد أو البيانات أو االستخدام فقد أو

 بإمكانية نصيحة تلقوا وإن حتى البرنامج، هذا استخدام عن طريقة بأي ناتج) ذلك خالف أو اإلهمال يشمل وهذا (نونالقا عليه يعاقب ضرر أو صارمة قانونية
  .الضرر هذا حدوث
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libvorbis  
/http://www.xiph.org/vorbis  

  Xiph.org مؤسسة c (2002-2004 (والنشر الطبع حقوق

  :اآلتية الشروط استيفاء شريطة تعديالت، وجود عدم أو تعديالت وجود ظل في لثنائيةا واألشكال المصدر في واالستخدام التوزيع إعادة تجوز

  .اآلتي المسؤولية وإخالء هذه الشروط وقائمة والنشر الطبع حقوق إشعار على المصدر رمز توزيع إعادة عمليات تبقي أن يجب  •
 الوثائق في أعاله المبينين اآلتي المسؤولية وإخالء هذه الشروط وقائمة والنشر طبعال حقوق إشعار الثنائي الشكل في التوزيع إعادة عمليات تنسخ أن يجب  •

  .التوزيع مع الواردة األخرى المواد أو/و
 خاص مسبق آتابي إذن دون له الترويج أو البرنامج هذا من المشتقة المنتجات العتماد المشارآين أسماء أو Xiph.org مؤسسة اسم استخدام يجوز ال  •

  .بذلك
 يشمل وهذا ضمنية، أو صريحة ضمانات أي مسؤولية منهم أي يتحمل وال" هو آما "والمشارآين والنشر الطبع حقوق حاملي قبل من البرنامج هذا تقديم يتم
 مسؤولية أي ف،الظرو من ظرف أي تحت المشارآون، أو المؤسسة تتحمل ال. معين غرض ومالئمة للتجارة الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على

 الخدمات أو البديلة البضائع شراء الحصر، ال المثال سبيل على يشمل، وهذا (التبعية أو التمثيلية أو الخاصة أو العرضية أو المباشرة غير األضرار عن قانونية
 مسؤولية أو العقد في سواٌء القانونية، للمسؤولية ظريةن أي وتحت األسباب، من سبب أي عن الناتجة) العمل تعطيل أو الفوائد أو البيانات أو االستخدام فقد أو

 بإمكانية نصيحة تلقوا وإن حتى البرنامج، هذا استخدام عن طريقة بأي ناتج) ذلك خالف أو اإلهمال يشمل وهذا (القانون عليه يعاقب ضرر أو صارمة قانونية
  .الضرر هذا حدوث

Mersenne Twister 
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c  

  Takuji Nishimura و c  2002–1997 ، Makoto Matsumoto) (والنشر الطبع حقوق

  .محفوظة الحقوق جميع

  :تيةاآل الشروط استيفاء شريطة تعديالت، وجود عدم أو تعديالت وجود ظل في الثنائية واألشكال المصدر في واالستخدام التوزيع إعادة تجوز

  .اآلتي المسؤولية وإخالء هذه الشروط وقائمة والنشر الطبع حقوق إشعار على المصدر رمز توزيع إعادة عمليات تبقي أن يجب  .1
 في أعاله المبينين اآلتي المسؤولية وإخالء هذه الشروط وقائمة والنشر الطبع حقوق إشعار الثنائي الشكل في التوزيع إعادة عمليات تنسخ أن يجب  .2

  .التوزيع مع الواردة األخرى المواد أو/و الوثائق
  .سابق آتابي إذن دون له الترويج أو البرنامج هذا من المشتقة المنتجات على للتصديق لها المشارآين أسماء استخدام يجوز ال  .3
 يشمل وهذا ضمنية، أو صريحة ضمانات أي مسؤولية منهم أي يتحمل وال" هو آما "والمشارآين والنشر الطبع حقوق حاملي قبل من البرنامج هذا تقديم يتم
 مسؤولية أي الظروف، من ظرف أي تحت المشارآون، أو المؤسسة تتحمل ال. معين غرض ومالئمة للتجارة الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على

 الخدمات أو البديلة البضائع شراء الحصر، ال المثال سبيل على يشمل، وهذا (التبعية أو التمثيلية أو الخاصة أو العرضية أو المباشرة غير األضرار عن قانونية
 مسؤولية أو العقد في سواٌء القانونية، للمسؤولية نظرية أي وتحت األسباب، من سبب أي عن الناتجة) العمل تعطيل أو الفوائد أو البيانات أو االستخدام فقد أو

 بإمكانية نصيحة تلقوا وإن حتى البرنامج، هذا استخدام عن طريقة بأي ناتج) ذلك خالف أو اإلهمال يشمل وهذا( القانون عليه يعاقب ضرر أو صارمة قانونية
  .الضرر هذا حدوث

zlib  
/http://www.zlib.net  

zlib.h – بـ الخاصة العامة لألغراض الضغط مكتبة واجهة' zlib '2005 يوليو 18 ،1.2.3 نسخة  

  أدلر ومارك جيلي لوب- جين (C) 2004-1995 والنشر الطبع حقوق

 ناتجة أضرار أي عن القانونية المسؤولية الظروف، من ظرف أي تحت المؤلفان، يتحمل لن. ضمني أو صريح ضمان بدون" هو آما "البرنامج هذا تقديم يتم
  .البرنامج هذا استخدام عن

  :اآلتية للقيود وفًقا مجاًنا توزيعه وإعادة وبتغييره التجارية، طبيقاتالت ذلك في بما غرض، ألي البرنامج هذا باستخدام شخص ألي اإلذن منح يتم

 وضع المستحسن من سيكون منتج، في البرنامج هذا استخدمت إذا. األصلي البنامج آتبت بأنك تدعي أال يجب البرنامج؛ هذا تحريف يتم أال يجب  .1
  .مطلوب غير ولكنه المنتج وثائق في إقرار

  .األصلي البرنامج لكونها تحريفها يتم أال ويجب بوضوح مصدرال نسخ تعليم يجب  .2
  .تغييره أو مصدر توزيع أي من اإلشعار هذا إزالة يجوز ال  .3
  madler@alumni.caltech.edu أدلر مارك ،jloup@gzip.org جيلي لوب- جين
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  . Dolby Laboratories لشرآة تجاريتان عالمتان هما المزدوج D والرمز Dolby Laboratories" .Dolby" من ترخيص بموجب التصنيع تم

Dolby Laboratories.  
  . محفوظة الحقوق جميع. دولبي معامل 2005-1995 © منشور غير سري عمل

  .محفوظة الحقوق جميع. دولبي معامل 2006-2007 ©
  

 
HDMI والشعار HDMI وواجهة High-Definition Multimedia Interface) أو تجارية عالمات هي) الدقة عالية المتعددة وسائطال واجهة دعم 
  .HDMI Licensing LLC لـ مسجلة تجارية عالمات

  
  
  

™Rovi  

 حقوق حماية تقنية اعتماد يجب. أخرى فكرية ملكية وحقوق المتحدة الواليات اختراع براءات قبل من المحمية والنشر الطبع حقوق حماية تقنية المنتج هذا يضم
 اعتماد يتم لم ما فقط األخرى المحدودة العرض واستخدامات المنزلية لالستخدامات معدة وهي ،Rovi Corporation شرآة قبل من هذه والنشر الطبع

  .العكسية والهندسة التفكيك ُيحظر. Rovi Corporation شرآة قبل من إضافية استخدامات
 حماية بأنظمة الفيديوآاسيت تسجيل أجهزة خالل من تغذيتها يتم التي الفيديو إشارات أثرتت قد. الفيديوآاسيت تسجيل جهاز خالل من الوحدة بتوصيل تقم ال

  .التلفزيون على الصورة تشويه وسيتم الطبع حقوق
Microsoft  

 الحصول بدون المنتج اهذ خارج توزيعها أو التقنية هذه استخدام يحظر. Microsoft لـ المحددة الفكرية الملكية لحقوق تخضع تقنية على المنتج هذا يحتوي
  .Microsoft من المناسبة) الرخص (الرخصة على

 هذا يستخدم. 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. المحمي
  .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، يتهمملك لحماية Microsoft PlayReady محتوى إلى الوصول تقنية المحتوى مالكو يستخدم
 الجهاز 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 يلمالك 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  

  .http://www.adobe.com/software/flash/about/ الموقع بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد. Adobe®®Flash  تقنية المنتج هذا يتضمن

  
  .النهائي المستخدم بواسطة العام الستخدامل مصمم غير الوحدة أسفل الموضوع الجدار تثبيت نظام

  .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 تعتبر
. WD بـ خاصة اختراع براءة حقوق أو اختراع براءة أية بموجب ذلك غير أو ضمنًا ترخيص أي منح يتم لم. استخدامها عن تنتج قد والتي أخرى طرافبأ الخاصة
  .مسبق إشعار دون وقت أي في المواصفات تغيير في بحقها WD تحتفظ

  لشرآة مسجلة تجارية عالمات هي My Passport و My Book و WD TV و WD الشعار و WD و Western Digital من آل
Western Digital Technologies, Inc.. أن آما: األخرى والدول المتحدة الواليات في WD TV Play وWD TV Remote، وWD Livewire  

  .أخرى شرآات تخص هنا أخرى عالمات ُتذآر وقد. .Western Digital Technologies, Inc لشرآة تجارية عالمات هي

© 2013 WD، شرآة Western Digital .محفوظة الحقوق جميع.  

 

 

 

 

 

  

Western Digital  
3355 Michelson Drive, Suite100  

.Irvine ,California 92612 U.S.A 4779-705073-M02  2013 أبريل 
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  المحتويات
A  

AccuWeather.com   63  
Audio Lip Sync) 48   )والحرآة تالصو مزامنة  

AV مرآب  
  14   توصيل  
  7   موصالت  

 
D  

Dolby  
  122   الديناميكي النطاق في التحكم إعداد  

F  
Facebook 

  66   اإلشعارات  
  68   األصدقاء  
  70   الخروج تسجيل  
  66   الدخول تسجيل  
  68   الجدار  
  67   الصور خيارات  
  69   الفيديو خيارات  
  67   الصور  
  69   فيديوال مشّغل  
  68   الفيديو ملفات  
  68   األخبار موجز  

Flickr   71  
  My Contacts) 74   )االتصال جهات  
  71   المحتويات استكشاف  
  77   إنهاء  
  74   العضو عن البحث  
  72   المحتوى عن البحث  
  76   الصور تدفق  
  75   عالماتي  
  76   مشغل  

Flixster   78  
H  

HDMI CEC   121  
HDMI  
  13   توصيل  
  7   موصالت  

 
L  

Live365   79  
  84   الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة  
  81   االستماع  
  84   الضبط مسبقة القائمة إلى المحطة إضافة  
  85   إنهاء  
  83   البحث  
  85   الخروج تسجيل  
  79   الدخول تسجيل  
  85   األغنية مالحظات تقديم  

  85   المسار معلومات على الحصول  
M  

Music) الموسيقى(  
  51   التشغيل إجراءات  
  52   التشغيل في التحكم أزرار  
  59   الشرائح عرض في استخدام  
  136   التشغيل تتابع إعداد  
  136   اإلعدادات  
  145   المدعومة التنسيقات  
  53   التشغيل خيارات  
  52   التشغيل شاشة  
  136   الصوت مسار عرض  
   136   الخلفية موسيقى وماتمعل لوحة  
  54   العشوائي التشغيل وضع  

My Storage   24  
  40   صفحة إلى مجلد إضافة  
  38   وفلترة فرز  

N  
Netflix   86  

  86   تنقل  
  86   القائمة العضوية  
  86   جديدة عضوية  

Network settings) الشبكة إعدادات(  
  127   الجهاز اسم  
  123   الشبكة إعداد  
  128   بروآسيال  
  127   سابًقا المتصلة الالسلكية الشبكة  
  127   االتصال فحص  

NTSC   120  
  
P  

PAL   120  
Pandora   87  

  QuickMix   91  
  88   الدخول تسجيل  
  91   األغنية مالحظات تقديم  
  92   محطاتي تشغيل قائمة في األغنية هذه لماذا  
  89   محطات  
  92   الفنان أو غنيةاأل على مرجعية عالمة وضع  

Photo settings) الصور إعدادات(  
  137   الشرائح عرض تتابع  
  138   الصورة تحجيم  
  137   الشرائح عرض تنقل  
  138   الشرائح لعرض الزمني الفاصل  

Picasa   93  
  My Photos) 96   )الصور  
  99   األخيرة  
  99   أتابعهم الذين األفراد  
  95   المحتوى عن البحث  
  99   حساب حذف  
  98   العرض خيارات  
  97   القائمة خيارات  
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  99   الفيديو مشّغل  
  99   التجارية الفيديو ملفات  

Play To   5  
R  

RoHS   154  
RSS  
  117   الموجزات قراءة  

S  
SHOUTcast Radio   100  

  103   الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة  
  102   المفضلة قائمة في محطة إلى االستماع  
  100   االستماع  
  101   المفضلة قائمة إلى المحطة إضافة  
  103   الراديو محطات أفضل  
  101   البحث  
  102   لمحطة مسبًقا معد زر تخصيص  
  103   حول  

Spotify   104  
  top lists) 108   )العليا القوائم  
  what’s new) 108   )الجديد ما  
  105   ألبوم فنان استعراض  
  108، 107   األشخاص  
  106   تشغيل قائمة إلى مسار إضافة  
  105   البحث  
  106   تشغيل قائمة على التعاون  
  109   حساب حذف  
  157   ثالث طرف رخص  
  108   البريد صندوق  
  107   مشارآة  

Symbols  
T  

Toslink  
  7   موصالت  

TuneIn   109  
  112   الضبط مسبقة القائمة من المحطة إزالة  
  110   االستماع  
  112   الضبط مسبقة القائمة في محطة إلى االسمتاع  
  111   الضبط مسبقة القائمة إلى المحطة إضافة  
  111   البحث  
  110   الدخول تسجيل  
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