
Operating Instructions

DVD Stereo System

Model No. SC-VK725D/SC-VK825D/
SC-VK925D

Before connecting, operating or adjusting this
product, please read the instructions completely.
Please keep this manual for future reference.

Region number
The player plays DVD-Video marked with labels
containing the region number "2" or "ALL".

Example:

2
3

42

RQT8251-G
L0605NC0

GC En Pe Ar

The above illustration of the unit is an example and shows SC-VK725D.
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Dear customer
Thank you for purchasing this product.
For optimum performance and safety, please read these instructions
carefully.

VK725D  : indicates features applicable to SC-VK725D only.

VK825D  : SC-VK825D only.

VK925D  : SC-VK925D only.

(Inside of product)WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK
OR PRODUCT DAMAGE, DO NOT EXPOSE THIS
APPARATUS TO RAIN, MOISTURE, DRIPPING OR
SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH
LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON
THE APPARATUS.

This product may receive radio interference caused by mobile
telephones during use. If such interference is apparent, please
increase separation between the product and the mobile
telephone.

¡ Unless otherwise indicated, illustrations in these operating
instructions are of SC-VK725D.

¡ Operations in these instructions are described mainly with
the remote control, but you can do the operations on the
main unit if the controls are the same.

System SC-VK725D SC-VK825D SC-VK925D

Main unit SA-VK725D (1 unit) SA-VK825D (1 unit) SA-VK925D (1 unit)

Front speakers SB-VK72 (2 units) SB-VK82 (2 units) SB-VK92 (2 units)

Center speaker SB-PC72 (1 unit) SB-PC82 (1 unit) SB-PC92 (1 unit)

Surround speakers SB-PS72 (2 units) SB-PS82 (2 units) SB-PS92 (2 units)

Subwoofer(s) ---- SB-WVK82 (1 unit) SB-WVK92 (2 units)

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN TROPICAL CLIMATES.

CAUTION!
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE
OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN
MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

The socket outlet shall be installed near the equipment and easily
accessible or the mains plug or an appliance coupler shall remain
readily operable.

CAUTION:
The AC voltage is different according to the area.
Be sure to set the proper voltage in your area before use.
(For details, please refer to page 8.)

CAUTION!
• DO NOT INSTALL OR PLACE THIS UNIT IN A BOOKCASE,

BUILT-IN CABINET OR IN ANOTHER CONFINED SPACE.
ENSURE THE UNIT IS WELL VENTILATED. TO PREVENT
RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE HAZARD DUE TO
OVERHEATING, ENSURE THAT CURTAINS AND ANY
OTHER MATERIALS DO NOT OBSTRUCT THE
VENTILATION VENTS.

• DO NOT OBSTRUCT THE UNIT'S VENTILATION
OPENINGS WITH NEWSPAPERS, TABLECLOTHS,
CURTAINS, AND SIMILAR ITEMS.

• DO NOT PLACE SOURCES OF NAKED FLAMES, SUCH AS
LIGHTED CANDLES, ON THE UNIT.

• DISPOSE OF BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY MANNER.

RQT8251(02_03) 6/20/05, 10:19 AM2
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Placement
Set the unit up on an even surface away from direct sunlight, high

temperatures, high humidity, and excessive vibration. These conditions
can damage the cabinet and other components, thereby shortening
the unit’s service life.

Do not place heavy items on the unit.

Voltage
Do not use high voltage power sources. This can overload the unit

and cause a fire.
Do not use a DC power source. Check the source carefully when

setting the unit up on a ship or other place where DC is used.

Power cord protection
Ensure the AC power cord is connected correctly and not damaged.

Poor connection and lead damage can cause fire or electric shock. Do
not pull, bend, or place heavy items on the lead.

Grasp the plug firmly when unplugging the lead. Pulling the AC
power cord can cause electric shock.

Do not handle the plug with wet hands. This can cause electric
shock.

Foreign matter
Do not let metal objects fall inside the unit. This can cause electric

shock or malfunction.
Do not let liquids get into the unit. This can cause electric shock or

malfunction. If this occurs, immediately disconnect the unit from the
power supply and contact your dealer.

Do not spray insecticides onto or into the unit. They contain flammable
gases which can ignite if sprayed into the unit.

Service
Do not attempt to repair this unit by yourself. If sound is interrupted,

indicators fail to light, smoke appears, or any other problem that is not
covered in these instructions occurs, disconnect the AC power cord
and contact your dealer or an authorized service center. Electric shock
or damage to the unit can occur if the unit is repaired, disassembled or
reconstructed by unqualified persons.

Extend operating life by disconnecting the unit from the power source
if it is not to be used for a long time.

Safety precautions

Please check and identify the supplied accessories.

1 AC power supply cord 3 Speaker cords

VK725D
1 x short cord
2 x long cords

1 Video cable

1 AM loop antenna

1 FM indoor antenna

Accessories

VK725D
(N2QAJB000143)

VK825D
(N2QAJB000142)

VK925D
(N2QAJB000141)

1 Remote control

Getting started
Safety precautions ........................................................................ 3
Accessories ................................................................................... 3
Disc information ............................................................................ 4

Simple setup
STEP1 Positioning ............................................................... 5
STEP2 Speaker connections .............................................. 6
STEP3 Video connections .................................................. 7
STEP4 Radio and power supply connections .................. 8
STEP5 The remote control .................................................. 8
STEP6 QUICK SETUP .......................................................... 9
STEP7 Setting the time ....................................................... 9
DEMO function ...................................................................... 9

Control reference guide ............................................................. 10

Disc operations
Discs — Basic play ..................................................................... 12
Discs — Convenient functions .................................................. 14

Disc information / Displaying current playback condition
(QUICK OSD) / Reviewing titles to play
(ADVANCED DISC REVIEW) / CD sequential play (CD MODE) /
Quick replay / Skipping 30 seconds forward /
Changing the zoom ratio / Changing the play speed /
Angle selection and Still picture rotation/advance / Changing
soundtracks / Changing subtitles / Repeat play

Discs — Using navigation menus ............................................. 16
Playing data discs / Playing from the selected track in the CD /
Playing HighMATTM discs / Playing RAM/DVD-RW (DVD-VR)
discs

Discs — Program/Random play ................................................ 18
Program play (up to 32 items) / Random play /
ALL-DISC random play

Discs — Using on-screen menus ....................................... 19–20
Main Menu / Other Settings

Discs — Changing the player settings ..................................... 20
Changing the delay time (Speaker Settings)

Radio operations
The radio ...................................................................................... 22

Manual tuning / Preset tuning / Selecting channels

Tape operations
Cassette tapes ............................................................................. 23

Playback / Recording

Karaoke operations
Enjoying karaoke ........................................................................ 24

Enjoying karaoke function / Changing the key / Adjusting the
echo effect / To record your karaoke performance /
To record your voice

Other operations
Sound field and sound quality ................................................... 26

Down-mixing / Dolby Pro Logic II / Center Focus / Super
Surround / Sound field control / Using the Manual Equalizer
(MANUAL EQ) / Using the Super Sound Equalizer / Super
Woofer / Subwoofer level / Multi Re-master—Enjoying more
natural sound / Speaker level adjustments

Using the timers .......................................................................... 28
The play/record timer / The sleep timer

Other functions ........................................................................... 29
Muting the volume / Auto-off function / Dimming the display /
Changing the sound range display

Using other equipment .......................................................... 29-30
Using headphones / Operating a television / Using a subwoofer /
Using an external unit / Optional antenna connections

Reference
About DivX VOD content ............................................................ 31
Glossary ....................................................................................... 31
Troubleshooting guide .......................................................... 32-34
Language code list ..................................................................... 34
Tray/disc handling procedure .................................................... 35
Maintenance ................................................................................ 35
Specifications .............................................................................. 36

Table of contents

Note
The included AC power supply cord is for use with this unit only. Do
not use it with other equipment.

2 Batteries for remote
control
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Recorded with devices using Version 1.1 of the Video Recording Format (a unified
video recording standard) such as DVD video recorders, DVD video cameras,
personal computers, etc.
Recorded with Panasonic SD multi cameras or DVD video
recorders using the DCF (Design rule for Camera File system)
Standard Version 1.0.
Recorded with Panasonic SD multi cameras or DVD video
recorders [conforming to SD VIDEO specifications (ASF
standard)/MPEG4 (Simple Profile) video system/G.726 audio
system].

—

—

Some DVD-Audio discs contain DVD-Video content.
To play DVD-Video content, select “Play as DVD-Video” in Other Menu (A page 20).

—

Discs recorded and finalized\2 on Panasonic DVD video recorders or DVD video
cameras.

Discs recorded and finalized\2 on DVD video recorders or DVD video cameras.

Finalize\2 the disc after recording.

Discs recorded and finalized\2 on DVD video recorders or DVD video cameras using
Version 1.1 of the Video Recording Format (a unified video recording standard).

—

Conforming to IEC62107.

This unit is compatible with HDCD, but does not support the Peak Extend function (a
function which expands the dynamic range of high level signals).
HDCD-encoded CDs sound better because they are encoded with 20 bits, as compared
with 16 bits for all other CDs.

• This unit can play CD-R/RW (audio recording disc) recorded with the formats on
the left. Close the sessions or finalize\2 the disc after recording.

• HighMAT discs
WMA, MP3 or JPEG files only.
To play without using the HighMAT function, select “Play as Data Disc” in Other
Menu (A page 20).

• WMA  This unit does not support Multiple Bit Rate (MBR: a file that contains the
same content encoded at several different bit rates).

Disc information

Discs that can be played

Indication
Disc Logo in these Remarks

operating
instructions

RAM

DVD-RAM

DVD-Audio

DVD-Video

DVD-R
(DVD-Video)/
DVD-RW
(DVD-Video)
+R (Video)/
+RW (Video)
DVD-R
(DivX Video)/
DVD-RW
(DivX Video)

DVD-RW
(DVD-VR)

Video CD

SVCD

CD

CD-R
CD-RW

VCD

CD

WMA
MP3
JPEG

CD
MPEG4

        DivX \1

VCD

DVD-V

77777 Discs that cannot be played
Version 1.0 of DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD
and Photo CD, DVD-RAM that cannot be removed from their cartridge,
2.6-GB and 5.2-GB DVD-RAM, and “Chaoji VCD” available on the
market including CVD, DVCD and SVCD that do not conform to
IEC62107.

Playing DVDs and Video CDs
The producer of these discs can control how they are played so you
may not always be able to control play as described in these operating
instructions (for example if the play time is not displayed or if a Video
CD has menus). Read the disc’s instructions carefully.

77777 Audio format of DVDs
This unit automatically recognizes and
decodes discs with these symbols.

77777 To clean discs
Wipe with a damp cloth and then wipe dry.

77777 Disc handling precautions
• Do not attach labels or stickers to discs (This may cause disc warping,

rendering it unusable).
• Do not write on the label side with a ball-point pen or other writing

instrument.
• Do not use record cleaning sprays, benzine, thinner, static electricity

prevention liquids or any other solvent.
• Do not use scratch-proof protectors or covers.
• Do not use the following discs:

– Discs with exposed adhesive from removed stickers or labels (rented
discs, etc).

– Discs that are badly warped or cracked.
– Irregularly shaped discs, such as heart shapes.

77777 Video systems
– This unit can play PAL and NTSC, but your television must match the

system used on the disc.
– PAL discs cannot be correctly viewed on an NTSC television.
– This unit can convert NTSC signals to PAL 60 for viewing on a PAL

television (A page 21, “Video” tab — NTSC Disc Output).

\1 Created using DivX ver.3.11, 4.x, 5.x [DivX video system/MP3, Dolby Digital or MPEG audio system].
\2 A process that allows play on compatible equipment.
• It may not be possible to play the above discs in all cases due to the type of disc or condition of the recording, the recording method and how the

files were created (A page 17, Tips for making data discs).

JPEG

—

DVD-A

DVD-V

• To play JPEG,
MEPG4 or DivX
video contents,
select “Play as Data
Disc” in Other Menu
(A page 20).

MPEG4

DivX \1

DivX \1

DVD-RW  VR

—

RQT8251(04) 6/3/05, 3:41 PM4
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Simple setup

Positioning

Front speakers
Speakers are designed identically so that no left or right channel
orientation is necessary.

Center speaker
• Vibration caused by the center speaker can disrupt the picture if it

is placed directly on the television. Put the center speaker on a rack
or shelf.

• To prevent the speakers from falling, do not place directly on top of
the television.

Subwoofer(s) VK825D  VK925D

Place to the right ( VK825D ) or right and left ( VK925D ) of the
television, on the floor or a sturdy shelf so that it won’t cause
vibration.
Leave 10 cm at the rear for ventilation.

Use only supplied speakers
• Using other speakers can damage the unit and sound quality will

be negatively affected.
• Set the speakers up on an even surface to prevent them from

falling. Take proper precautions to prevent the speakers from
falling if you cannot set them up on an even surface.

Notes on speaker use
• You can damage your speakers and shorten their useful life if you

play sound at high levels over extended periods.
• Reduce the volume in the following cases to avoid damage.
– When playing distorted sound.
– When the speakers are reverberating due to a record player,

microphone(s), noise from FM broadcasts, continuous signals
from an oscillator, test disc, or electronic instrument.

– When adjusting the sound quality.
– When turning the unit on or off.

If irregular coloring occurs on your television
The front and center speakers and subwoofer(s) are designed to
be used close to a television, but the picture may be affected
with some televisions and set-up combinations.
If this occurs, turn the television off for about 30 minutes.
The television’s demagnetizing function should correct the
problem. If it persists, move the speakers further away from the
television.

  Note
• Keep your speakers at least 10 mm away from the system for

proper ventilation.
• You cannot take the front net off the speakers.

STEP1

77777  Attaching to a wall
Surround and center speakers can be attached to a wall.

1 Drive a screw (not included) into the wall.
2 Fit the speaker securely onto the screw(s) with the

hole(s).

30  35 mm

7.5  9.4 mm

4.0  7.0 mm

Wall or pillar

3.0  4.0 mm

• The wall or pillar on which the speakers are to be attached
should be capable of supporting 10 kg per screw. Consult a
qualified building contractor when attaching the speakers
to a wall. Improper attachment may result in damage to the
wall and speakers.

Caution
• Use the speakers only with the recommended system.

Failure to do so may lead to damage to the amplifier and/
or the speakers, and may result in the risk of fire. Consult
a qualified service person if damage has occurred or if
you experience a sudden change in performance.

• Do not attempt to attach these speakers to walls using
methods other than those described in this manual.

Optimum location
Distance: A=B=C=D=E

Positioning for best effect
How you set up your speakers can affect the bass and the sound
field. Note the following points:
• Place speakers on flat secure bases.
• Placing speakers too close to floors, walls, and corners can result

in excessive bass. Cover walls and windows with a thick curtain.
• The angles in the diagram are approximate.

180 mm90 mm

169 mm

VK925DVK825D
VK925DVK825DSurround

speaker
Center speaker

Surround speaker VK725D Center speaker VK725D

RQT8251(05)new 6/7/05, 5:02 PM5
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3 Speaker cords
  1 x short cord: For center speaker
  2 x long cords: For surround speakers

VK725D

Speaker connectionsSTEP2
Twist and pull off the vinyl tip of the speaker cords.
OR
If the speaker cords do not have vinyl tips, directly connect them to the terminals.

R L

R L

Gray (+)

Gray

Blue Blue (  ) Surround speaker (left)

Connecting center and surround speakers

Connecting front speakers and subwoofer

Center speaker

Surround speaker (right)

2

3

+

1 

Red (+)

Red

Black Black (  ) Front speaker (left)

Subwoofer

Front speaker (right)

2

3

+

1 

VK825D

R L

R L

Gray (+)

Gray

Blue

Blue (  )

Connecting center and surround speakers

Connecting front speakers

Surround speaker (right)

Front speaker (left)

Center speaker

Red (+)

Black (  )

2

3

+

1 

Black

Red

3

+

1 

2

Be sure to connect only positive (gray) wires to 
positive (+) terminals and negative (blue) wires to 
negative (  ) terminals. Incorrect connection can 
damage the speakers.

Connect the right (R) side in the same way.
Note

Surround speaker (left)

: Blue
+ : Gray

RQT8251(06_07) 6/3/05, 3:42 PM6



7
RQT8251

7

S
p

ea
ke

r 
co

n
n

ec
ti

o
n

s/
V

id
eo

 c
o

n
n

ec
ti

o
n

s
E

N
G

L
IS

H

Video connectionsSTEP3
77777 Television with COMPONENT VIDEO IN terminals

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

COMPONENT
VIDEO IN

PR

PB

Y

Television
(not included)

Back of the
main unit

Video cables
(not included)

• Do not connect the unit through a video cassette recorder
Due to copy guard protection, the picture may not be displayed
correctly.

• Turn the television off before connecting, and refer to the
television’s operating instructions.

77777 Television with a VIDEO IN terminal

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

VIDEO IN

Video cable
(included)

Television
(not included)

Back of the
main unit

77777 Television with an S VIDEO IN terminal

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

S-VIDEO
IN

S-video cable
(not included)

Television
(not included)Back of the

main unit

S VIDEO OUT terminal
The S VIDEO terminal achieves a more vivid picture than the
VIDEO OUT terminal by separating the chrominance (C) and
luminance (Y) signals. (Actual results depend on the television.)

COMPONENT VIDEO OUT terminals
These terminals can be used for either interlace or progressive output
and provide a purer picture than the S VIDEO OUT terminal.
Connection using these terminals outputs the color difference signals
(PB/PR) and luminance signal (Y) separately in order to achieve high
fidelity in reproducing colors.
• The description of the component video input terminals depends

on the television or monitor (e.g. Y/PB/PR,Y/B-Y/R-Y, Y/CB/CR).
Connect to terminals of the same color.

To enjoy progressive video
Connect to the component video input terminals on a 625p or 525p
compatible television. (Video will not be displayed correctly if
connected to an incompatible television.)

Video cable

R L

R L

Gray (+)

Gray

Blue Blue (  ) Surround speaker (left)

Connecting center and surround speakers

Connecting front speakers and subwoofers

Connect the right (R) side in the same way.

Center speaker

Surround speaker (right)

Subwoofer (left)

Front speaker (left)

Front speaker (left)

Red (+)

Black (  )

Gray (+)

Blue (  )

2

3

+

+

1 

2

3

1 

Note

Gray

Blue
Black

Black

Red Red

VK925D

RQT8251(06_07) 6/3/05, 3:43 PM7
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Radio and power supply connectionsSTEP4
AM loop antenna FM indoor antenna AC power supply cord

• Connect the AC power supply cord only after all other connections are complete.
• Optional antenna connections ( AAAAA page 30).
Preparation
Twist and pull off the vinyl tip of the antenna wires.

The remote controlSTEP5
Do not:
• mix old and new batteries.
• use different types at the same time.
• heat or expose to flame.
• take apart or short circuit.
• attempt to recharge alkaline or manganese batteries.
• use batteries if the covering has been peeled off.
Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage which can
damage items the fluid contacts and may cause a fire.

Remove if the remote control is not going to be used for a long
period of time. Store in a cool, dark place.

77777 Use
Aim at the remote control signal sensor (A page 10), avoiding
obstacles, at a maximum range of 7 m  directly in front of the unit.

Remote control Batteries

R6/LR6, AA, UM-3

Insert so the poles (+ and –) match those
in the remote control.

• Do not use
rechargeable
type batteries.

Conserving power
The unit consumes power ( VK725D : approx. 0.8 W or VK825D  VK925D : approx. 0.9 W) even when it is turned off with [f] (main unit: [f/ I]).
To save power when the unit is not to be used for a long time, unplug it from the household AC power socket. You will need to reset some
memory items after plugging in the unit.

FM indoor antenna
Tape the antenna where reception
is best.

1

2

Adhesive 
tape

AM loop antenna
Stand the antenna up 
on its base. 1

2

220-240V

110-127V

VOLT ADJ

Before connecting the AC power
supply cord, set the voltage.

Voltage Selector
Use a flat-head screwdriver to set the
voltage selector on the back of the main
unit to the appropriate position for the 
area in which this system is used.

RQT8251(08_09)new 6/6/05, 3:19 PM8
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The QUICK SETUP screen assists you to make necessary
settings.
Turn on the television and select the appropriate video input on
the television.

1 Press [:::::, DVD/CD] to select “DVD/CD” as the
source.
The unit comes on.
Press [LLLLL] when a disc is in the tray.

2 Press [SHIFT] + [SETUP] to show the QUICK
SETUP screen.

3 Follow the messages and press [88888, 99999, ; ; ; ; ;, :::::] to
select, then press [ENTER] to make the settings.
Press [RETURN] to go back to the previous screen.

4 Press [ENTER] and then [SHIFT] + [SETUP] to end
the settings.

This is a 24-hour clock.

1 Press [CLOCK/TIMER] to select “CLOCK”.
Every time you press the button:

CLOCK

Previous display

RECPLAY

2 (within 7 seconds or so)
Press [ggggg, REW/44444] or [fffff, 33333/FF] to set the time.

3 Press [CLOCK/TIMER] to finish setting the time.
The display will return to whatever was displayed before you
set the time.

To display the time
Press [CLOCK/TIMER] once when the unit is on or at standby
mode.
The time is shown for about 5 seconds.

Note
Reset the clock regularly to maintain accuracy.

Setting the timeSTEP7

QUICK SETUPSTEP6

When the unit is first plugged in, a demonstration of its functions
may be shown on the display.
If the demo setting is off, you can show a demonstration by
turning on the demo.

Press and hold [DISPLAY –DEMO].
The display changes each time the button is held down.
DEMO OFF (off) ↔ DEMO ON (on)

You can reduce the power consumed in standby mode by
turning the demonstration off.

DEMO function

  DEMODISPLAY

RQT8251(08_09)new 6/7/05, 4:00 PM9
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1 Disc drawer
2 AC supply indicator [AC IN]

This indicator lights when the unit is connected to the AC mains
supply.

3 Standby/on switch [fffff/I]
Press to switch the unit from on to standby mode or vice versa. In
standby mode, the unit is still consuming a small amount of power.

4 Disc check button [DISC CHECK] .......................................12
5 Display
6 Multi Re-master button [MULTI RE-MASTER] .................... 27

7 Super surround button [SUPER SURROUND] ................... 26

8 Sound EQ button [SOUND EQ] ............................................26

9 Microphone volume level buttons
[MIC LEVEL DOWN, UP] .......................................................24

Ä Microphone jacks [MIC 1, 2] ................................................ 24
Å Deck 1 cassette holder .........................................................23
Ç Disc tray open/close button [c, OPEN/CLOSE] .................12
É Disc change button [c, DISC CHANGE] ............................ 12
Ñ Remote control signal sensor
Ö DVD/CD direct play buttons [1–5] .......................................12
Ü Super sound EQ button [SUPER SOUND EQ] ................... 27

á VK725D  Super woofer button [S.WOOFER] ...................... 27

VK825D  VK925D  Subwoofer button [SUBWOOFER] ....... 27
à Headphone jack [PHONES] ..................................................29
â Deck 2 cassette holder .........................................................23

Main unit

Center console

ä Disc skip/search/slow-motion play, tape fast-forward/
rewind, tune, time adjust buttons
[REW/44444/g, f/33333/FF] ......................................... 12, 22, 23

ã Display mode, demonstration button
[DISPLAY –DEMO] ........................................................... 9, 29

å Tuner/band select button [TUNER/BAND] ..........................22

ç AUX button [AUX] ................................................................ 30

é Deck 1/2 selection button [DECK 1/2] .................................23

è Deck 1 open button [c DECK 1] ........................................ 23

ê Volume control [VOL DOWN, VOL UP] .............................. 25

ë Stop button [L STOP] ...........................................................12

í Tape play/direction button [; :, TAPE] ............................. 23

ì DVD/CD play button [:, DVD/CD] ......................................... 9

î Record button [a REC] ....................................................... 23

ï Deck 2 open button [DECK 2 c] ........................................ 23

Control reference guide

RQT8251(10_11) 6/3/05, 3:44 PM10
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Remote control

Buttons such as í function in exactly the same way as the buttons
on the main unit.

ñ Standby/on, TV power on/off button [fffff, TVfffff] ............... 28, 29
ó Numbered buttons [0 – 9, XXXXX10] ............................................. 13
ò Quick OSD, Vocal mute button

[QUICK OSD, V.MUTE] ..................................................... 14, 24
ô Pause button [J] .................................................................... 13
ö Stop, Cancel button [L, CANCEL] ........................ 9, 13, 17, 18
õ Manual skip, Quick replay button

[MANUAL SKIP, QUICK REPLAY] ......................................... 14
ú Tuner/aux button [TUNER/AUX] ...................................... 22, 30
ù Top menu, Direct navigator button

[TOP MENU, DIRECT NAVIGATOR] .......................... 13, 16, 17
û Functions, Group button [FUNCTIONS, GROUP] .... 13, 16, 19
ü Disc skip, tape fast-forward/rewind, preset channel select,

time adjust buttons [g , REW/44444, f , 33333/FF] ......... 9, 22, 23
† Shift button [SHIFT]

To use functions labeled in orange:
While pressing [SHIFT], press the corresponding button.

° Muting button [MUTING] ....................................................... 29
¢ Clock/timer, Sleep timer button

[CLOCK/TIMER, SLEEP] .................................................... 9, 28
Play/record timer, Auto off button
[˚̊̊̊̊PLAY/REC, AUTO OFF] ............................................... 28, 29
FL display, Dimmer button [FL DISPLAY, DIMMER] ..... 13, 29

£ VK725D  Super Sound EQ, Super woofer button
[S.SOUND EQ, S.WOOFER] .................................................. 27
VK825D  VK925D  Super Sound EQ, Subwoofer button
[S.SOUND EQ, SUBWOOFER] .............................................. 27
Sound EQ, Manual EQ button
[SOUND EQ, –MANUAL EQ] ........................................... 26, 27
Super surround, Multi Re-master button
[SUPER SRND, M.RE-MASTER] ...................................... 26, 27

§ Disc select, Tuner program button
[DISC, TUNER PGM] ........................................................ 14, 22

• CD mode button [CD MODE] ................................................ 14
Repeat button [REPEAT] ....................................................... 15
Play mode button [PLAY MODE] .............................. 18, 22, 23

¶ Advanced disc review, Play speed button
[A.DISC REVIEW, PLAY SPEED]..................................... 14, 15

ß Menu, Playlist, Angle/Page button
[MENU, PLAYLIST, ANGLE/PAGE] ........................... 13, 15–17

® Cursor buttons [8,9,/, -],
Enter button [ENTER] ................................9, 13, 15–17, 25, 27
These buttons have the following functions.
[/, -] : TV channel select buttons  [TV CH 4, TV CH3] ....... 29

© Return, Zoom button [RETURN, ZOOM] .......................... 9, 15
™ Slow/search, Tuning buttons

[//, --, SLOW/SEARCH] ..................................... 13, 16, 22
These buttons have the following functions.
[//] : TV/AV input mode select button [TV/AV] ..................... 29
[--] : Setup button [SETUP] ................................................... 9

´ Volume buttons, TV volume buttons
[–, +, VOLUME, – TV VOL +] ........................................... 25, 29

¨ Progressive video button [PROGRESSIVE] ......................... 13
2 channel down-mixing button [MIX 2CH] ........................... 26
Dolby Pro Logic II button [0PLII] ...................................... 26

≠ Center focus button [C.FOCUS] ........................................... 26
Channel select button [CH SEL] ........................................... 27
Test signal button [TEST] ..................................................... 27

Æ Echo button [ECHO] .............................................................. 25
Key control buttons [I, #] ...................................................... 25

Ø Subtitle button [SUBTITLE] ............................................. 13, 15
∞ Audio button [AUDIO] ................................................ 15, 24, 25
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Discs — Basic play

3 Press [1]–[5] to play
the disc.
You can also press
[:, DVD/CD] if the current
disc is your desired disc.

Press [c, DISC CHANGE] and
then [1]–[5].

Press [c, DISC CHANGE] again
to close the tray.
• You can also remove a disc while

another is playing.
• If you select a disc which is being

played, play stops and the tray
opens.

:, DVD/CD

Change a disc
in another tray

1 Press [c, OPEN/CLOSE] to open the tray.
The unit comes on.
• To load discs in other trays, press [1]–[5] to select the tray and press

[c, OPEN/CLOSE] to open the tray.
• You can load up to 5 discs (one per tray).
• Load double-sided discs so the label for the side you want to play is facing up.
• RAM  Remove the disc from its cartridge before use.

Do not pull or push the tray with your hand.

2 Press [c, OPEN/CLOSE] to close the tray.

 Note
• Discs continue to rotate while menus are displayed. Press [L STOP] when you finish to preserve the unit’s motor and your television screen.
• Total title number may not be displayed properly on +R/+RW.

Check the disc location

Press [DISC CHECK] during play.
Press again to close the trays.
• To check the location of the 12 cm discs.
• If a disc is being played, the corresponding tray will not open.
• Do not remove or insert disc(s) during a disc check.
• Do not pull out the trays during a disc check.

Stop

Press [L STOP] during play.
The position is memorized while
“RESUME” is on the display.
• Press [:, DVD/CD] to resume.
• Press [L STOP] again to clear

the position.

Skip/Search/Slow-motion play

• To skip: Press [REW/44444/g] or [f/33333/FF].
• To search: Hold down [REW/44444/g] or [f/33333/FF] during play.
• To play in slow-motion: Hold down [REW/44444/g] or [f/33333/FF] during pause.

• VCD  Slow motion play is for forward direction only.

• MPEG4  DivX  Slow motion does not work.
• Search/slow motion play speed increases up to 5 steps.

RQT8251(12_13)new 6/3/05, 3:45 PM12
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Press [FL DISPLAY] to change display.
RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  WMA  MP3

MPEG4  DivX
Time display ↔↔↔↔↔ Information display

JPEG
When Slideshow (A page 19) is on:
SLIDE ↔↔↔↔↔ Information display
When Slideshow (A page 19) is off:
PLAY ↔↔↔↔↔ Information display

Main unit display

Press [SHIFT] + [SUBTITLE].
RAM  DVD-RW  VR
Selects subtitles on/off (A page 15).
DVD-V  DivX  VCD  (SVCD only)
Selects a subtitle language (A page 15).
JPEG
Selects the information displayed.
Date        No information

Subtitles/Information screen

DVD-A  WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX

Press [SHIFT] + [GROUP], then press
[8, 9] to select, then press [ENTER] to
start play.
• A folder on WMA/MP3, JPEG, MPEG4 and DivX

video discs is treated as a “Group”.

Group/Content skip during play
WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX
Group skip: Press [8, 9].
Content skip: Press [;, :].

Start play from a selected group

:, DVD/CD

Enjoy progressive video

Press [SHIFT] + [PROGRESSIVE].
You can enjoy progressive video
(A page 7).

Enter numbers

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  VCD  CD

Press the numbered buttons.
E.g. to select 12: [h10] A [1] A [2]

VCD  with Playback control (PBC)
Press [L] to cancel the PBC functions, then
press the numbered buttons.
WMA  MP3  JPEG  MPEG4  DivX
Press the numbered buttons, then
press [ENTER].
E.g. to select 123: [1] A [2] A [3] A [ENTER]

• Press [SHIFT]+[CANCEL] to cancel the
number(s).

 L, CANCEL
Pause

Press [J] during play.
• Press [:, DVD/CD] to restart play.

ENTER

Skip frame-by-frame

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  (Motion picture
part) DVD-V  VCD

Press [;, :] during pause.
• VCD  Forward direction only.

(, ), SLOW/SEARCH

SHIFT

Disc menus

a: Press to show a disc top menu
(DVD-V  DVD-A ) or programs (RAM
DVD-RW  VR ).

b: Press to show a disc menu
(DVD-V ) or a playlist (RAM
DVD-RW  VR ).

VCD  with Playback control (PBC)
Press [RETURN] to show disc menu.

a

b

Press [8, 9, ;, :] to select, then press
[ENTER] to make the settings.

• Press [RETURN] to return to previous screen.

On-screen item select

RQT8251(12_13)new 6/7/05, 4:05 PM13



RQT8251

14
14

D
is

cs
 —

 C
o

n
ve

n
ie

n
t 

fu
n

ct
io

n
s

E
N

G
L

IS
H

CD MODE

DISC

REPEAT

ANGLE/PAGE

A.DISC REVIEW,
PLAY SPEED

AUDIO
QUICK OSD

Numbered
buttons

SUBTITLE

MANUAL SKIP,
QUICK REPLAY

SHIFT

, DVD/CD

RETURN,
ZOOM

,

Discs — Convenient functions

Reviewing titles to play (ADVANCED
DISC REVIEW)

RAM  DVD-RW  VR  (Except still picture part) DVD-V  (Except +R/+RW)

Allows you to browse the disc contents and start playing from the
selected position. You can select either “Intro Mode” or “Interval Mode”
in “Advanced Disc Review” in the “Disc” tab (A page 20).

1 Press [A.DISC REVIEW].
The QUICK OSD screen is displayed.

e.g. RAM

2 Press [:, DVD/CD] when you find a title/program to
play.

• This may not work depending on the disc and the play condition.

• RAM  DVD-RW  VR  This does not work when playing a playlist
(A page 17).

CD sequential play (CD MODE)
VCD CD  WMA MP3

This feature is very convenient if you want to play several music CDs
sequentially. Make sure that the applicable disc is in the play position
before playing.
DVD, JPEG, MPEG4 and DivX are skipped without being played.
While stopped
1 Press [CD MODE].

2 Press [:, DVD/CD].

 Note

• If the disc in the play position is not applicable (e.g. DVD), CD Mode
does not work.

• HighMAT menus and Video CD playback control are disabled.
• You cannot change the mode during play, or while in program or

random mode.
• If you want to play a DVD, press [CD MODE] again to cancel CD

Mode. (CD Mode is also canceled when you open the current disc
tray, switch the unit to standby or select another source.)

Quick replay
(Only when the elapsed play time can be displayed.)

(Except MPEG4  DivX , +R/+RW)

Press [SHIFT] + [QUICK REPLAY] to skip back a few
seconds.

Skipping 30 seconds forward
(Only when the elapsed play time can be displayed.)

RAM  DVD-RW  VR  DVD-V  (Except +R/+RW)
Play restarts from approximately 30 seconds later. Convenient when
you want to skip commercials etc.

During play

Press [MANUAL SKIP].

RAM  DVD-RW  VR  It is not possible to skip through the current
program if the start of the next program is within about 30 seconds of
the point you are skipping from.

Chapter Time4Title 1 0:41:23

Program Playback

Current playback number

Playback
condition

Play mode or
title of content

Current position

Elapsed play time

Disc information
You can select the disc after checking the discs loaded with the Disc
information screen.

• You can also select the disc directly with the disc buttons on the main
unit.

1 Press [DISC] to show the Disc information screen.

2 Press the numbered buttons ([1]–[5]) to select the disc.

To clear the screen
Press [DISC].

Displaying current playback condition
(QUICK OSD)

Press [QUICK OSD].

Basics          Details
Off

77777 Basics
e.g. DVD-V

77777 Details
e.g. DVD-V

• MPEG4  DivX  Video and audio information is not displayed during
search.

CD  The QUICK OSD screen will appear automatically.

Program Time4 0:01:06

04

Details-DVD-Video
  Audio
  Subtitle
  Angle
  Source Aspect
  Title Total Time

1         DTS 3/2.1ch

1/1
4:3
0:54:28

Audio information
Subtitle information

Angle information
Aspect of current title

Total play time of current title

e.g. Disc Information

CD

DVD-VR

Unchecked

No Disc

DVD-Video
Track 10 Time 60:15

Empty Not yet read

RQT8251(14_16)new 6/7/05, 4:49 PM14
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Changing the zoom ratio

RAM DVD-RW  VR  DVD-A  (Motion picture part)

DVD-V VCD MPEG4 DivX

This feature expands the letterbox picture to fit the screen.

During play

Press [SHIFT] + [ZOOM]
several times to select the
preset aspect ratio (Just Fit
Zoom) or “Auto”.
RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  (Motion picture part) DVD-V  VCD

Auto      4:3 Standard      European Vista      16:9 Standard 

Cinemascope2 Cinemascope1 American Vista

e.g.

MPEG4  DivX

Standard (x0.25 full-screen) Original (actual recorded size)

Full (full-screen)

• This may not work depending on the discs recording.

Fine adjustments (Manual Zoom)
After selecting the preset aspect ratio or “Auto”, press [;, :].
– from “x1.00” to “x1.60” (in 0.01 units)
– from “x1.60” to “x2.00” (in 0.02 units)
– from “x2.00” to “x4.00” (in 0.05 units) (MPEG4  DivX  only)
• It may not be possible to zoom up to “x4.00” depending upon the

connected television and its settings.
• Press and hold [;, :] to alter faster.

Changing the play speed

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  (Motion picture part) DVD-V

During play
Press [SHIFT] + [PLAY SPEED] several times to select
“Normal”, “Fast” or “Slow”.

Functions

Play Speed 1.0
Fast
Slow

Normal

Changing play speed between the range of “x0.6” to “x1.4” (in
0.1 units)
Press [;, :] while the above message is displayed.

• Press [:, DVD/CD] to return to normal play.
• This function may not work depending on the disc’s recording.

Angle selection and Still picture rotation/
advance

Press [SHIFT] + [ANGLE/PAGE] several times to select
the angle or rotate/advance the still picture.
DVD-V  (with multiple angles) – Angle selection

DVD-A – Still picture advance
(Press [RETURN] to go back to page 1.)

JPEG – Still picture rotation

16:9 Standard (16:9)
4:3 Standard (4:3)

European Vista (1.66:1)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)

Changing soundtracks
RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  VCD DivX  (with multiple
soundtracks)

Press [SHIFT] + [AUDIO] several times to select the
soundtrack.

RAM  DVD-RW  VR  VCD
You can use this button to select “L”, “R”
or “L R”.

DivX
While the menu is displayed
Press [;, :] to select “L” or “R” or “LR”.

DVD-V  (Karaoke discs)
While the menu is displayed
Press [;, :] to select “On” or “Off” for vocals.
Read the disc’s instructions for details.

Signal type/data
LPCM/PPCM/0Digital/DTS/MPEG: Signal type
kHz (Sampling frequency)/bit/ch (Number of channels)

Example: 3 / 2 .1ch
.1:Low frequency effect

(not displayed if there is no signal)

0: No surround
1: Mono surround
2: Stereo surround (left/right)

1: Center
2: Front left + Front right
3: Front left + Front right + Center

• DivX  It may take some time for play to start if you change the
audio on a DivX video disc.

Changing subtitles
DVD-V  DivX  (with multiple subtitles) VCD (SVCD only)

Press [SHIFT] + [SUBTITLE] several times to select the
subtitle language.
• On +R/+RW, a subtitle number may be shown for subtitles that are

not displayed.
To display/clear the subtitles
Press [;, :] to select “On” or “Off”.

RAM  DVD-RW  VR  (On/Off only with
discs that contain subtitle on/off
information)

Press [SHIFT] + [SUBTITLE] to select “On” or “Off”.
• Subtitle on/off information cannot be recorded using Panasonic

DVD Recorders.

Repeat play
(Only when the elapsed play time can be displayed.

JPEG : Works with all JPEG content.)
During play

Press [REPEAT] several times to select an item to be
repeated.

RAM  DVD-RW  VR : Program → Disc → Off
• During playlist play: Scene → Playlist → Off
DVD-A : Track → Group\ → Off
DVD-V : Chapter → Title\ → Off
VCD CD : Track → Disc\ → Off
• When CD Mode is on: Track → Disc → All CD’s → Off
• When CD Mode is on, during program and random play:

Track → All CD’s → Off
WMA  MP3  MPEG4 DivX : Content → Group\ → Off
• WMA  MP3  When CD Mode is on: Content → Group →

All CD’s → Off
• WMA  MP3  When CD Mode is on, during program and random

play: Content → All CD’s → Off

JPEG : Group\ → Off
\“All” is displayed during program and random play.

e.g. DVD-V

Functions

Audio 1

e.g. DVD-V

Functions

Subtitle Off

e.g. DVD-V Functions

Repeat Off
Chapter
Title

Off

Functions

Just Fit Zoom 1.00

RQT8251(14_16)new 6/3/05, 4:49 PM15
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MENU,
PLAYLIST,
ANGLE/PAGE

SHIFT

FUNCTIONS

TOP MENU,
DIRECT

NAVIGATOR

Numbered
buttons

, , , ,
ENTER

Discs — Using navigation menus

Playing data discs
WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX
You can play JPEG, MPEG4 and DivX video contents on DVD-RAM
or play HighMAT discs without using the HighMAT function (A page
20, “Play as Data Disc” in Other Menu).

Playing items in order (Playback Menu)

1 Press [TOP MENU].

2 Press [8, 9] to select “All” (WMA/MP3/JPEG/MPEG4/
DivX video), “Audio” (WMA/MP3), “Picture” (JPEG) or
“Video” (MPEG4/DivX video), then press [ENTER].

• To exit the screen
Press [TOP MENU].

Playing from the selected item (Navigation Menu)

1 Press [MENU].

2 Press [8, 9,  ;, :] to select the group or audio/picture/
video content and press [ENTER].
• After listing all the contents in one group, the list for the next

group appears.

3 To play content in the group in order
Press [ENTER].
To start play from the selected content
Press [8, 9].

e.g.

: WMA/MP3 files

: indicates the group/content
currently playing

: JPEG files

currently playing
Group and content number

Group                    Content

Number currently selected

Navigation Menu        2           5          MP3      1:54

FUNCTIONS   to display the sub menu RETURN   to exit

Group 002/003 Content 0005/0012

GG CC

     Breaking The Habit
     Dont_Stay
     Faint
     Hit_The_Floor_ _Abyss
     Lirkin Park [Hyorid Theor
     Lirkin Park_Cure For The
     Lirkin_Park_ _Metora_
     Lirkin_Park_ _Metora_
     Lying_From_You
     Somewhere_I_Belong
     Lady Starfish
     Life on Jupiter

Sep 15 2003
    Lirkin Park  Meteora
    Penguins

:

; :

:
MPEG4 and DivX video:

77777 Using the submenu
1 While the menu is displayed

Press [FUNCTIONS].
Items shown differ depending on the type of disc.

Groups and contents are displayed.

Contents only

Groups only

Thumbnail images

To go to next group 

To go to previous group

JPEG only

MPEG4 and DivX video only

WMA/MP3, JPEG, MPEG4 and
DivX video

To switch between guide messages 
and the elapsed play time indicator
To search by content or group title
(     see below)

WMA/MP3 only

JPEG

Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group

All
Audio
Picture
Video

Help display
Find

2 Press [8, 9] to select an item and press [ENTER].

77777 Searching by content or group title
Highlight a group title to search the group, or a content title to search
its content.

1 While the submenu is displayed (A     see above)

Press [88888, 99999] to select “Find”
and press [ENTER].

2 Press [88888, 99999] to select a character and press
[ENTER].
• Repeat to enter other characters.
• Lower case is also searched.
• Press [(,  )] to skip between A, E, I, O, and U.
• Press [;] to erase a character.
• Leave the asterisk ( ) when you search for the titles including

the character you enter.
• Erase the asterisk ( ) to search for the titles starting with the

character you enter. To add the asterisk ( ) again, display the
submenu again and select “Find”.

3 Press [:::::] to select “Find” and press [ENTER].
The search results screen appears.

4 Press [88888, 99999] to select the content or group and
press [ENTER].

Playing from the selected track in the CD
CD

Titles appear with CD Text disc playback.
1 Press [TOP MENU] or [MENU].

e.g. CD text
CD Text           1/14       0:53

Disc Title :  Celine Dion     One Heart
Disc Artist :  Celine Dion
Track Title :  I Drove All Night (Album Version)
Track Artist : 

  1.        I Drove All Night (Album Version)
  2.        Love Is All We Need (Album Version)
  3.        FAITH (Album Version)
  4.        In His Touch (Album Version)
  5.        One Heart (Album Version)
  6.        Stand By Your side (Album Version)
  7.        NAKED (Album Version)
  8.        Sorry For Love (Album Version)
  9.        Have You Ever Been In Love (Album Version)
10.        Reveal (Album Version)

TT

RETURN   to exitto select and press   ENTER

2 Press [8, 9] to select the track and press [ENTER].
• Press [SHIFT]+[ANGLE/PAGE] to skip page by page.

• Press [FUNCTIONS] to show the playback position and current
position.

• To exit the screen
Press [TOP MENU] or [MENU].• Press [SHIFT]+[ANGLE/PAGE] to skip page by page in the group

or content field.
• To enjoy listening to WMA/MP3 contents while showing a

JPEG image on the screen.
Select a JPEG file first, and then select audio contents.
(The opposite order is not effective.)

• To exit the screen
Press [MENU].
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Playing HighMATTM discs
WMA MP3  JPEG

1 While stopped
Press [TOP MENU].

2 Press [8, 9, ;, :] to select the item, then press
[ENTER].
• Repeat this step if necessary.
e.g.

• To change the menu background
Press [FUNCTIONS].
The background changes to the one recorded on the disc.

• To exit the screen
Press [L].

Selecting from the list

1 During play
Press [MENU].

2 Press [;] then [8, 9]
to switch among
“Playlist”, “Group”
and “Content” lists.

3 Press [:::::] then [88888, 99999]
to select an item and
press [ENTER].
• Press [SHIFT]+[ANGLE/PAGE] to skip page by page.

• To exit the screen
Press [MENU].

Playing RAM/DVD-RW (DVD-VR) discs
RAM  DVD-RW  VR

• Titles appear only if the titles are recorded on the disc.

• You cannot edit programs, playlists and disc titles.

Playing the programs

1 Press [DIRECT NAVIGATOR].

2 Press [8, 9] or the
numbered buttons to
select the program.
• Press [SHIFT]+[ANGLE/

PAGE]  to skip page by page.
• To select a 2-digit number

e.g. 23: [h10] A [2] A[3].
• Press [:] to show the contents

of the program and the disc.

3 Press [ENTER].

• To exit the screen
Press [DIRECT NAVIGATOR].

Playing a playlist

(Only when the disc contains a playlist)

1 Press [PLAYLIST].

2 Press [8, 9] or the
numbered buttons to
select the playlist.
• Press [SHIFT]+[ANGLE/

PAGE] to skip page by page.
• To select a 2-digit number

e.g. 23: [h10] A [2] A[3].

3 Press [ENTER].

• To exit the screen
Press [PLAYLIST].

e.g. Playlist

1    Love Me Do

2    From Me to You

3    She Loves You

4    I Want to Hold Your Hand

5    Can’t Buy Me Love

No.                   Content title

Group
Content

Playlist

RETURN   to exit0 ~ 9  to select     ENTER   to play

All by Artist The Beatles

e.g. 
Direct Navigator

11/ 1(WED) 0:05 Monday feature1

1/  1 (MON) 1:05 Auto action2

2/  2 (TUE) 2:21 Cinema3

3/  3 (WED) 3:37 Music4

4/10(THU) 11:05 Baseball5

DateNo. On T i t l e Contents

RETURNto  select to  exit0 9

e.g. 

11/1 0:00:01 City Penguin1

1/ 1 0:01:20 Ashley at Prom2

2/ 2 1:10:04 Formula one3

3/ 3 0:10:20 Soccer4

4/10 0:00:01 Baseball5

DateNo. Total Time T i t l e Contents

P l a y l i s t

ENTER RETURNto  select  and  press to  exit0 9

21

 

New Pla

 Prev Return  Next 

New Playlist  I tem Long Name Display Te PAG E   1 / 3

M e n u 1 M e n u 2

M e n u 3

P l ay  l i s t 1

P l ay  l i s t 2 P l ay  l i s t 3

Sound field and sound quality

LLLLL Playing scenes one by one

1 While the playlist menu is displayed
Press [:].

2 Press [8, 9] to select “Scene List” and press [ENTER].
• “Contents” shows playlist information.

3 Press [8, 9, ;, :] to select a scene and press [ENTER].

Tips for making data discs
• When there are more than 8 groups, the eighth group onwards will

be displayed on one vertical line in the menu screen.
• There may be differences in the display order on the menu screen

and computer screen.
• This unit cannot play files recorded using packet write.
DVD-RAM
• Discs must conform to UDF 2.0.
CD-R/RW
• Discs must conform to ISO9660 level 1 or 2 (except for extended

formats).
• This unit supports multi-session but if there are a lot of sessions it

takes more time for play to start. Keep the number of sessions to a
minimum to avoid this.

DVD-R/RW
• Discs must conform to UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).

• This unit does not support multi-session. The default session only is
played.

Naming folders and files (Files are treated
as contents and folders are treated as
groups on this unit.)
At the time of recording, prefix folder and file
names. This should be with numbers that
have an equal number of digits, and should
be done in the order you want to play them
(this may not work at times). Files must have
the extension (A see below).
WMA  (Extension: “.WMA” or “.wma”)
• Compatible compression rate: between 48

kbps and 320 kbps
• You cannot play WMA files that are copy

protected.
• This unit does not support Multiple Bit Rate (MBR).

MP3  (Extension: “.MP3” or “.mp3”)
• Compatible compression rate: between 32 kbps and 320 kbps
• This unit does not support ID3 tags.
• Compatible sampling rates: 8, 11.02, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and

48 kHz.
JPEG  (Extension: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG” or “.jpeg”)
• To view JPEG files on this unit:

– Take them on a digital camera that meets the DCF Standard
(Design rule for Camera File system) Version 1.0. Some digital
cameras have functions that are not supported by the DCF Standard
Version 1.0 like automatic picture rotation which may render a
picture unviewable.

– Do not alter the files in any way or save them under a different
name.

• This unit cannot display moving pictures, MOTION JPEG and other
such formats, still pictures other than JPEG (e.g. TIFF) or play pictures
with attached audio.

MPEG4  (Extension: “.ASF” or “.asf”)
• You can play MPEG4 data [conforming to SD VIDEO specifications

(ASF standard)/MPEG4 (Simple Profile) video system/G.726 audio
system] recorded with Panasonic SD multi cameras or DVD video
recorders with this unit.

• The recording date may differ from that of the actual date.

DivX  (Extension: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” or “.avi”)
• You can play DivX data created using ver.3.11, 4.x, 5.x [DivX video

system/MP3, Dolby Digital or MPEG audio system].
• GMC (Global Motion Compensation) is not supported.

• DivX files greater than 2GB or have no index may not be played
properly on this unit.

• This unit supports all resolutions up to maximum of 720 x 480 (NTSC)/
720 x 576 (PAL).

• You can select up to 8 types of audio and subtitles on this unit.

001

001group

root

001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3

002group

003group
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
004track.mp3

001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3

MP3e.g.

Menu: Take you to the
next menu which
shows playlists or
another menu

Playlist: play starts

RQT8251(17_18)new1 6/7/05, 4:11 PM17
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Program play (up to 32 items)
When CD mode is off
DVD-A  DVD-V  VCD CD  WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX
You can program all the items on a disc in the play position.

1 DVD-A  DVD-V  Press the numbered buttons to select
a group (WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX  then press
[ENTER]) or title.

• To select a 2-digit number
e.g. 25: [h10] A [2] A[5]

WMA  MP3  JPEG  MPEG4

DivX

[2] A [5] A [ENTER]

2 Press the numbered buttons to select a chapter
or track/content (WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX  then
press [ENTER]).
• Repeat steps 1 and 2 to program other items.

3 Press [:, DVD/CD].

e.g. DVD-V
Program Playback

ENTERto select and press PLAY to start

DiscNo. T/G C/T

Play

Clear

Clear all

Choose a title and chapter.

1

When CD mode is on (A page 14)
VCD CD  WMA  MP3

You can program all the items on all the discs.

1 Press the numbered buttons ([1]–[5]) to select a
disc.

2 Press the numbered buttons to select the items
(WMA  MP3  then press [ENTER]).
• To select a 2-digit number

e.g. 25: [h10] A [2] A[5]

WMA  MP3  [2] A [5] A [ENTER]

• Repeat steps 1 and 2 to program other items.

3 Press [:, DVD/CD].

To select an item using the cursor buttons
Press [ENTER] and [8, 9] to select an item, then press [ENTER]
again to register.

To change a selected program
1. Press [8, 9] to select an item.
2. Repeat above steps 1 and 2.

To clear a selected program
1. Press [8, 9] to select an item.
2. Press [SHIFT]+[CANCEL] (or press [8, 9, ;, :] to select “Clear”

and press [ENTER]).

To clear the whole program
Select “Clear all” with [8, 9, ;, :] and press [ENTER].

 Note
The program is retained in memory unless one of the following
occurs:
– The current disc tray is opened.
– Another source is selected.
– The unit is switched to standby.
– CD mode is turned on or off.
– You manually select another disc (while CD mode is off).

Random play
When CD mode is off
VCD CD
You can play all the items on the disc in the play position in
random order.

DVD-A  DVD-V  WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX
You can play the selected item(s) on the disc in the play position in
random order.

1 DVD-A  DVD-V  WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX

Press the numbered buttons to select a group or
title.
DVD-A

• To enter all groups, press
[;, :] to select “All” and
press [ENTER].

• To deselect a group, press
the numbered button
corresponding to the group
you want to clear.

2 Press [:, DVD/CD].

ALL-DISC random play
When CD mode is on (A page 14)
VCD CD  WMA  MP3

You can play all the items on all the discs in random order.

Press [:, DVD/CD].

• Disable HighMAT disc play to use program and random play. Select “Play as Data Disc” in Other Menu (A page 20).

• DVD-A  Some discs contain bonus groups. If a password screen appears after selecting a group, enter the password with the numbered buttons
to play the bonus group. Refer also to the disc’s jacket.

Discs — Program/Random play

e.g. CD Random Playback

Press PLAY to start

e.g. DVD-V Random Playback

Title
Choose a title.

1

0 ~ 9 PLAY to startto select

Numbered
buttons

, DVD/CD

PLAY MODE

SHIFT

FUNCTIONS

CANCEL

, , , ,
ENTER

Starting program/random play
While stopped
Press [PLAY MODE] to select the desired mode.
Program and random playback screens appear sequentially.
Every time you press the button:

Program                  Random                  off (Normal play)

To exit program or random play mode
Press [PLAY MODE] several times while stopped.

Discs — Program/Random play

RQT8251(17_18)new1 6/3/05, 3:47 PM18
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Discs — Using on-screen menus

1 Press [FUNCTIONS] once.

2 Press [,, 9, ;, :] to select the menu, then press
[ENTER] to begin selecting items.

3 Press [,, 9, ;, :] to select the item, then press
[ENTER] to make the settings.
Alternatively, press the numbered buttons.

Items shown differ depending on the type of disc.

Still Picture To switch still picture
Thumbnail To show thumbnail images

Subtitle (A page 15, Changing subtitles)

RAM  DVD-RW  VR  To recall a marker
recorded on DVD-Video recorders

Marker (VR) To recall a marker:
Press [8, 9] A Press [ENTER]

(multiple angles)
Angle To select the angle

Rotate Picture To rotate pictures

Slideshow
To turn slideshow on/off
To change the slideshow timing (0 – 30 sec)

Other Settings (A see below)

Main Menu

Except RAM  DVD-RW  VR
To mark up to 5 positions to play again
Press [ENTER]. (The unit is now ready to
accept markers.)
To mark a position:
Press [ENTER] (at the desired point)

Marker To mark another position:
Press [;, :] to select “ ” A Press [ENTER]
To recall a marker:
Press [;, :] A Press [ENTER]
To erase a marker:
Press [;, :] A Press [SHIFT]+[CANCEL]
• This feature does not work during program

and random play.
Advanced [A page 14, Reviewing titles to play
Disc Review (ADVANCED DISC REVIEW)]

Other Settings

LLLLL Play Menu
Repeat (A page 15)

Normal
Cinema1: Mellows images and enhances

detail in dark scenes.
Cinema2: Sharpens images and enhances

detail in dark scenes.
Animation
Dynamic
User (Press [ENTER] to select “Picture

Picture Mode Adjustment”) (A see below)

Picture Adjustment
Contrast Sharpness
Brightness Colour
Gamma (Adjusts the brightness of dark parts.)
Depth Enhancer (Reduces the rough noise in the
background to give a greater feeling of depth.)
• PAL disc
625i (Interlace) ↔ 625p (Progressive)
• NTSC disc
525i (Interlace) ↔ 525p (Progressive)

Video Output When you select “625p” or “525p”, a
Mode confirmation screen appears. Select “Yes” only

if connecting to a progressive output
compatible television.
\ The number displayed depends on the disc

being played or “Picture/Video Output” setting
(A page 21).

LLLLL Picture Menu

Dolby Pro (A page 26)
Logic II

To make the dialogue in movies easier to hear

Dialogue DVD-V  (Dolby Digital, DTS, MPEG, 3-channel or

Enhancer higher, with the dialogue recorded in the center
channel)
DivX  (Dolby Digital, 3-channel or higher, with
the dialogue recorded in the center channel)
On ↔ Off

Multi (A page 27)
Re-master

Except MPEG4  DivX
Enhances audio output to produce a warmSound
hall-like sound.Enhancement
On ↔ Off

LLLLL Audio Menu

Program, Group, Title, To start from a specific item
Chapter, Track, Playlist,
Content

To skip incrementally or decrementally
(Time Slip for play only)
1 Press [ENTER] twice to show Time Slip

Time indicator.
(Except 2 Press [8, 9] to select the time and press

  +R/+RW) [ENTER].
• Press and hold [8, 9] to alter faster.
To start from a specific time  (Time Search)
To change remaining/elapsed time display
MPEG4  DivX

Video To display pixel number
DivX  fps (frame per second) is also displayed.

(A page 15, Changing soundtracks)
Audio

WMA MP3  To display the current disc type

Except JPEG  RAM  DVD-RW  VR  (Still picture
part) MPEG4  DivX

A-B Repeat To repeat a specified section
Press [ENTER] at the starting and ending
points. Press [ENTER] again to cancel.

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  (Motion picture

Play Speed
part) DVD-V
To change play speed
– from “x0.6” to “x1.4” (in 0.1 unit steps)

If you have chosen “625p” or “525p”, (A see left),
select the method of conversion for video output
to suit the type of material.
When you play PAL discs, MPEG4 or DivX
video contents
Auto: Detects 25 frame-per-second film

content and appropriately converts it.
Transfer Video: Select when using Auto, and the video
Mode content is distorted.

When you play NTSC discs
Auto1 (normal): Detects 24 frame-per-second

film content and appropriately
converts it.

Auto2: Compatible with 30 frame-per-second
film content in addition to 24 frame-per-
second film content.

Video: Select when using Auto1 or Auto2, and
the video content is distorted.

When you select “Auto” the constructing
method of the DivX contents is automatically

Source distinguished and output. If the picture is
Select distorted, select “I (Interlace)” or “P
DivX (Progressive)” depending on which constructing

method was used when the contents were
recorded to disc.
Auto, I (Interlace), P (Progressive)

(Continued on next page)

RQT8251(19)new 6/13/05, 2:20 PM19
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Discs — Changing the player settings

1 Press [SHIFT] + [SETUP] to show the setup menu.
• If you have not set QUICK SETUP (A page 9), the QUICK

SETUP screen appears.

2 Press [8, 9] to select the tab, then press [:] to
begin selecting the items.

3 Press [8, 9] to select the item, then press [ENTER]
to begin selecting the settings.

4 Press [8, 9, ;, :] to select, then press [ENTER] to
make the settings.
Alternatively, press the numbered buttons.

e.g. Setup menu

Video
Audio
Display
Others

Disc

Setup

Audio English

Menus English

Advanced Disc Review Intro Mode

Subtitle Automatic

Ratings Level 8

ENTER RETURNto  select and press to  exit

Tab

Item

Setting

• To exit, press [SHIFT]+[SETUP].
• The settings remain intact even if you switch the unit to

standby.
• Underlined items in the following diagram are the factory

preset.

The QUICK SETUP enables successive settings of the items
in the shaded area.

SHIFT

Numbered
buttons

, , , ,
ENTER

SETUP

Discs — Using on-screen menus

Other Settings

Information On ↔ Off

Subtitle Position 0 to –60 (in 2 unit steps)

Subtitle Brightness Auto, 0 to –7

Just Fit Zoom
To select the appropriate screen size
to fit your TV screen

Manual Zoom To zoom in and out manually

Bit Rate Display RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  (Motion
picture part) DVD-V  VCD  MPEG4  DivX

On ↔ Off
GUI See-through Off, On, Auto
GUI Brightness –3 to +3

To display current playback condition
Off, Basics, Details

Quick OSD After registering the item, press
[RETURN] to show the QUICK OSD
screen (A page 14).

LLLLL Display Menu

LLLLL Other Menu
Setup (A see right)

Play as DVD-Video • Select “Play as DVD-Video” to play
             or DVD-Video contents of DVD-Audio.
Play as DVD-Audio
Play as DVD-VR, • Select “Play as Data Disc” to play JPEG,
Play as HighMAT MPEG4 or DivX video contents on
             or DVD-RAM or to play HighMAT
Play as Data Disc disc without using the HighMAT function.

LLLLL “Disc” tab
Audio • English • (Language options)\1

Choose the audio • Original\2 • Other \3

language.
Subtitle • Automatic\4 • English
Choose the subtitle • (Language options)\1 • Other \3

language.
Menus • English
Choose the language • (Language options)\1

for disc menus.
Changing the menu
language in QUICK • Other \3

SETUP also changes
this setting.

Advanced Disc Review • Intro Mode:
(A page 14) Reviews each title/program.

• Interval Mode:
Reviews not only each title/program
but also each 10 minute interval within
a title/program.

Ratings Setting ratings (When level 8 is
Set a ratings level to selected)
limit DVD-Video play. • 8 No Limit • 1 to 7
• Follow the on-screen • 0 Lock All: To prevent play of discs

instructions. without rating levels.

Changing ratings (When level 0 to 7 is
selected)
• Unlock Player • Change Password
• Change Level • Temporary Unlock

When you select your ratings level, a
password screen is shown.
Follow the on-screen instructions.
Do not forget your password.
A message screen will be shown if a
DVD-Video exceeding the ratings level
is inserted in the unit.
Enter your password and then follow
the on-screen instructions.

\1Language options
French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian and
Dutch

\2The original language designated on the disc is selected.
\3Input a code number referring to the table on page 34.
\4If the language selected for “Audio” is not available, subtitle

appears in that language (if available on the disc).

RQT8251(20_21)new1 6/3/05, 3:49 PM20



21
RQT8251

21

D
is

cs
 —

 C
h

an
g

in
g

 t
h

e 
p

la
ye

r 
se

tt
in

g
s

E
N

G
L

IS
H

Menu Language • English • Français • Deutsch • Italiano • Español • Português • Pуcский • Nederlands

On-Screen Messages • On •Off

Background during Play • Black •Grey
Select backgroud during JPEG, MPEG4 and
DivX video playback.

TV Aspect • 4:3 Pan&Scan: Regular aspect television (4:3)
Choose the setting suit your television The sides of the widescreen picture are cut off so it fills the screen
and preference. (unless prohibited by the disc).

• 4:3 Letterbox: Regular aspect television (4:3)
Widescreen software is shown in the letterbox style.

• 16:9: Widescreen television (16:9)

TV Type • Standard (Direct View TV)
Select to suit the type of television. • CRT Projector •LCD TV/Projector

• Projection TV •Plasma TV
Time Delay • 0ms •20ms •40ms •60ms •80ms •100ms
When connected with a Plasma display, adjust
if you notice the audio is out of sync with the video.

Still Mode • Automatic
Specify the type of picture shown when • Field: The picture is not blurred, but picture quality is lower.
paused. • Frame: Overall quality is high, but the picture may appear blurred.
NTSC Disc Output • PAL60: When connected to a PAL television.
Choose PAL 60 or NTSC output when playing • NTSC: When connected to an NTSC television.
NTSC discs (A page 4, Video systems).
Picture/Video Output • Automatic • PAL
Change the video signal format to be output • NTSC/PAL60: Output will depend on “NTSC Disc Output” setting (A see above).
for JPEG, MPEG4 and DivX video if picture
output is not smooth during playback.

DivX Registration You need this registration code to purchase and play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
Displays the unit’s registration code. (A page 31, About DivX VOD content)
QUICK SETUP • Yes •No
Re-initialise Setting • Yes: The password screen is shown if Ratings (A page 20) are set. Please enter the same
This returns all values in the Setup menus password. After “INIT” on the display disappears, turn the unit to the default settings.
off and on again. • No
.

gs
LLLLL “Video” tab

Dynamic Range Compression • Off
• On: Adjust for clarity even when the volume is low by compressing the range of the

lowest sound level and the highest sound level. Convenient for late night viewing.
(Only works with Dolby Digital)

Speaker Settings (A see below) • Center (C): 0.0/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ms
Set the delay time for your center and • Surround (LS/RS): 0.0/5.0/10.0/15.0 ms
surround speakers.

LLLLL “Audio” tab

LLLLL “Display” tab

LLLLL “Others” tab

Changing the delay time (Speaker Settings)
(Effective when playing multi-channel audio)
(Center and surround speakers only)
For optimum listening with 5.1-channel sound, all the speakers, except
for the subwoofer, should be the same distance from the seating position.
If you have to place the center or surround speakers closer to the
seating position, adjust the delay time to make up for the difference.

L

LS

R

SW

C

RS

C

RSLS

abc
a

b

c
: Primary listening distance

: Actual speakers position

Approximate room dimensions

: Ideal speakers position

Circle of constant primary listening distance

If either distance a or b is less than c, find the difference in the
table and change to the recommended setting.

1 Press [88888, 99999] to select the delay time box and press
[ENTER].

2 Press [88888, 99999] to adjust the delay time and press
[ENTER].

ms

ms

L

Exit

LS

R

SW

C

RS 0.0

 0.0

Center delay time

Surround delay time

Exit

To finish the speaker setting
Press [;] to select “Exit” and press [ENTER].

a Center speaker b Surround speaker
Difference (Approx.) Setting Difference (Approx.) Setting

30 cm 1.0 ms 150 cm 5.0 ms

60 cm 2.0 ms 300 cm 10.0 ms

90 cm 3.0 ms 450 cm 15.0 ms

120 cm 4.0 ms

150 cm 5.0 ms

RQT8251(20_21)new1 6/3/05, 3:49 PM21
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Manual tuning

1 Press [TUNER/AUX] (main unit: [TUNER/BAND]) to
select “FM” or “AM”.
The unit comes on.

2 Press [(] or [)] (main unit: [REW/44444/g] or
[f/33333/FF]) to select the frequency.
Press and hold [(] or [)] (main unit: [REW/4/g] or
[f/3/FF]) until the frequency starts scrolling to start automatic
tuning. Tuning stops when a station is found.

“TUNED” is displayed when a radio station is tuned.
“ST” is displayed when a stereo FM broadcast is being received.

LLLLL If noise is excessive in FM

Press [PLAY MODE] to display “MONO”.
Monaural sound is selected and noise reduces when reception is
weak.
Press [PLAY MODE] again to cancel the mode.
“MONO” is also canceled if the frequency is changed.

The radio

LLLLL AM allocation setting (main unit only)

The step is factory-set to 9 kHz, but you can change it to receive
broadcasts allocated to 10 kHz steps.
1. Select “FM”.
2. Press and hold [TUNER/BAND].

After a few seconds the display changes to show the current
minimum frequency. Continue to hold the button down. The minimum
frequency changes and the step is changed.

To return to the original step, repeat the above steps.

 Note
After changing the “allocation” setting, the frequencies you previously
preset in the memory will be cleared. Preset them again.

Preset tuning
Remote control only
There are two methods of pre-setting stations.
Automatic presetting :All the stations the tuner can receive are

preset.
Manual presetting :You can select the stations to preset and

the order they are preset in.
Up to 15 stations each can be set in the FM and AM bands.

Preparation:
Press [TUNER/AUX] to select “FM” or “AM”.

Automatic presetting

Do the following once each for FM and AM.

Preparation: Tune to the frequency where pre-setting is to begin.

Press [SHIFT] + [TUNER PGM] until the frequency
changes.
The tuner presets all the stations it can receive into the channels in
ascending order. The last station to be set is then played.

Manual presetting

Pre-set the stations one at a time.

1 Tune to the station (A see left).

2 Press [SHIFT] + [TUNER PGM].

3 While “PGM” is flashing on the display

Press the numbered buttons to select a channel.
Alternatively, press [g, REW/4] or [f, 3/FF] then press
[SHIFT]+[TUNER PGM].

The station occupying a channel is erased if another station is
preset in that channel.

Selecting channels
Remote control only

1 Press [TUNER/AUX] to select “FM” or “AM”.

2 Press the numbered buttons or [g, REW/44444] or
[f, 33333/FF] to select the channel.

• To select a 2-digit number
e.g. 12: [h10] A [1] A[2].

PLAY MODE

TUNER PGM

, DVD/CD
, TAPE

,,
,

TUNER/AUX

REW/
    /FF

,

SHIFT

DECK 2

DECK 2

, DVD/CD

STOP

REC

DECK 1/2
 DECK 1

DECK 1

TUNER/BAND

REW/   / ,
/   /FF

, TAPE

Numbered
buttons

The radio
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Cassette tapes

Front side

Playback
You can use either deck 1 or deck 2 for tape playback.

Use normal position tapes.
High position and metal position tapes can be played, but the unit will
not be able to do full justice to the characteristics of these tapes.

1 Press [; :, TAPE].
The unit comes on.
If a cassette was loaded, play starts automatically (One touch play).

2 Press [c DECK 1] or [DECK 2 c] on the main unit and
insert the cassette.
Insert with the side to be played
facing towards you and the exposed
tape facing down.
Close the holder by hand.

3 Press [; :, TAPE] to start playback.

Every time you press the button: F: ↔ ;R
F:: Forward side is played.
;R: Reverse side is played.

To stop tape playback
Press [L] (main unit: [L STOP]).

To select the reverse mode
While TAPE is selected as the source
Press and hold [PLAY MODE].
Every time you press and hold the button:

 : One side is played.
 : Both sides are played. (forward → reverse)

Play stops at the end of the reverse side.
 : Both sides are played repeatedly until [L] (main unit: [L STOP])

is pressed.

To listen to 2 tapes consecutively, load a tape into each deck and
select “ ”. Both tapes will be played repeatedly until [L] (main unit:
[L STOP]) is pressed.

To fast-forward or rewind
Press [REW/4/g] (rewind) or [f/3/FF] (fast-forward).

To select between loaded decks
Press [PLAY MODE] (main unit: [DECK 1/2]).

 Note
• Tape playback is momentarily interrupted if you open the other deck.
• Tapes exceeding 100 minutes are thin and can break or get caught

in the mechanism.
• Tape slack can get caught up in the mechanism and should be

taken up before the tape is played.
• Endless tapes can get caught up in the deck’s moving parts if used

incorrectly. Use tapes appropriate to this unit’s auto-reverse
mechanism.

Recording

Selection of tapes for recording
Use normal position tapes.
High position and metal position tapes can be used, but this unit will
not be able to record or erase them correctly.

Preparation:
• Wind up the leader tape so recording can begin immediately.
• Press [; :, TAPE] and then [L] (main unit: [L STOP]).

1 Press [DECK 2 c] on the main unit and insert the
cassette to be recorded.
Insert with the side to be recorded facing towards you and the
exposed tape facing down.
The tape direction is automatically set to “F:”.

2 Press and hold [PLAY MODE] to select the reverse
mode.
Every time you press and hold the button:

 : One side only records.
,  : Both sides record (forward → reverse).

“ ” is automatically changed to “ ” when [[ REC] is pressed.

3 Select the source to be recorded.
Radio recording:
Tune to the required station. (A page 22)
Disc recording:
1 Insert the disc(s) you want to record.

Press [:, DVD/CD] and then [L] (main unit: [L STOP]).
2Prepare the desired disc recording mode.

• To record programmed items [A do steps 1–2 on page 18,
“Program play (up to 32 items)”].
Ensure disc is stopped.

Tape-to-tape recording:
1Press [; :, TAPE] and then [L] (main unit: [L STOP]).
2Press [c DECK 1] on the main unit and insert the cassette

you want to record.

4 Press [[ REC] on the main unit to start recording.

To stop recording
Press [L] (main unit: [L STOP]).

If the tape finishes before the disc
The disc continues playing. Press [L] (main unit: [L STOP]) to stop it.

Note

• Multi-channel sources (3 to 5.1 channels) are automatically down-
mixed to 2 channels during recording.

• Changes to volume and sound or field quality do not affect
recording.

• You cannot open deck 1 while recording.
• You cannot fast-forward or rewind one deck while recording with

the other.

Erasure prevention
Use a screwdriver or similar
object to break out the tab.

To re-record on a protected cassette
Cover the hole with adhesive tape.

To erase a tape
1. Press [; :, TAPE] and then

[L] (main unit: [L STOP]).
2. Insert the recorded tape into deck 2.

Ensure there is no tape in deck 1.
3. Press and hold [PLAY MODE] to select the reverse mode.
4. Press [[ REC] on the main unit.

Side A

Tab for side B Tab for side A

Adhesive tape

RQT8251(22_23)new 6/7/05, 4:13 PM23
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SHIFT

, DVD/CD

AUDIO

, , , ,
ENTER

   , +, 
VOLUME

,ECHO

V.MUTE

REC

VOL DOWN,
VOL UP

 DECK 1

MIC LEVEL
DOWN, UP

, DVD/CD
STOP

   

Microphone(s)
(not included)

Vocal mute function

Use this function when enjoying sources not formatted for karaoke.
The voice portion of the track is blocked out but not the background
music.
Preparation:
RAM  DVD-RW  VR  VCD
Press [SHIFT]+[AUDIO] to select “L R”.

Press [SHIFT] + [V.MUTE] to switch the function on or off.

You need software recorded in stereo sound if you want to use the
vocal mute function. Voice and/or static may be reproduced with the
following types of software.
• Software recorded monaural
• Classical music or works performed by a limited number of

instruments
• Chorus works or duets

Note
There might be some strange sound heard during playback.

Audio mode function

Use this function to set the audio source after switching off the vocal
mute function.

Press [SHIFT] + [AUDIO].
Every time you press the button:
RAM  DVD-RW  VR  VCD  CD  WMA  MP3  MPEG4  DivX  TUNER

CASSETTE  AUX

AUDIO LR         AUDIO L         AUDIO R

(Display on the main unit)

RAM  DVD-RW  VR  VCD

L R          L         R

(On-screen display on the television)

CD  WMA  MP3  MPEG4  DivX

AUDIO LR         AUDIO L         AUDIO R

(On-screen display on the television)

AUDIO LR (L R) : Left channel sound is heard from the left speaker
and right channel sound is heard from the right
speaker (Vocal and accompaniment).

AUDIO L (L) : Only left channel sound (No vocal).
AUDIO R (R) : Only right channel sound (Vocal).

Select no vocal for karaoke.
Vocal and no vocal may be reversed.

Actual operations depend on the disc. Read the disc’s instructions for
details.

Before enjoying the karaoke function

• Lower the microphone volume with [MIC LEVEL DOWN] on the main
unit, then connect the microphone(s) to the microphone jack(s).
Every time you press the [MIC LEVEL DOWN, UP] buttons:
MIC 7 ↔ 6 ↔ 5 ↔ 4 ↔ 3 ↔ 2 ↔ 1 ↔ OFF
Use a dynamic microphone.
Plug type: 6.3 mm monaural.
Audio is automatically switched to stereo (2ch)
You cannot perform karaoke with surround effects, Dolby Pro
Logic II or Center Focus, or during speaker level adjustments.

• If a strange noise (howling) is emitted during use, move the
microphone away from the speakers, or lower the microphone
volume.

• When you are not using the microphone, disconnect it from the
microphone jack, and lower the microphone volume level to
“MIC OFF”.

Enjoying karaoke

RQT8251(24_25)new 6/13/05, 2:23 PM24
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Enjoying karaoke function

1 Select the source and start play.

2 Start singing and adjust volume with [–, + VOLUME]
(main unit: [VOL DOWN, VOL UP]) and [MIC LEVEL
DOWN, UP] on the main unit.

To turn the vocals on and off

DVD-V

1 Press [SHIFT] + [AUDIO] during play.

2 Press [8] or [9] then [ENTER], or [;, :] to select the
mode.

Solo discs Duet discs
Off: Vocals off Off: Vocals off
On: Vocals on V1+V2: Both parts

V1: Part 1 only
V2: Part 2 only

Changing the key
To raise the key by a halftone:
Press [SHIFT] + [iiiii].
Every time the button is pressed, the key will change as follows:
KEYCON –6 → –5 → –4 → –3 → –2 → –1 → 0 → +1 → +2 → +3 →
+4 → +5 → +6

To lower the key by a halftone:
Press [SHIFT] + [IIIII].
Every time the button is pressed, the key will change as follows:
KEYCON +6 → +5 → +4 → +3 → +2 → +1 → 0 → –1 → –2 → –3 →
–4 → –5 → –6

To cancel
Press [SHIFT]+[I] or [SHIFT]+[i] to display “0”.

Adjusting the echo effect
Press [SHIFT] + [ECHO].
Every time you press the button:

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO 3 → ECHO 4 → ECHO OFF (off)
↑

The effect increases with the level.

To record your karaoke performance
Preparation:

• Do the preparatory steps 1–2 on page 23.
• When singing along with discs

Insert the disc(s) you want (A page 12).
Press [:, DVD/CD].

• When singing along with tape
Press [c DECK 1] on the main unit and insert the tape you want.

• When singing along with radio
Select your desired station (A page 22).

• When singing along from an external source
Connect and prepare the source (A page 30).

1 Press [SHIFT] + [AUDIO] to select the voice mode.

2 Adjust volume with [–, + VOLUME] (main unit: [VOL
DOWN, VOL UP]) and [MIC LEVEL DOWN, UP] on the
main unit.
Press [[ REC] on the main unit and start karaoke
performance.

To stop recording
Press [L] (main unit: [L STOP]).

Note

To playback the recorded tape, be sure to press [SHIFT]+[AUDIO]
to select the “AUDIO LR” mode.

To record your voice
Preparation: Do the preparatory steps 1–2 on page 23.

Ensure that there is no tape in deck 1.

1 Press [[     REC] on the main unit to start recording.

2 Speak through the microphone and adjust volume with
[–, + VOLUME] (main unit: [VOL DOWN, VOL UP]) and
[MIC LEVEL DOWN, UP] on the main unit.

RQT8251(24_25)new 6/3/05, 3:54 PM25
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Sound field and sound quality

• Down-mixing, Center Focus, Super Surround, Super Woofer (A page
27) and Subwoofer level (A page 27) cannot be performed if
headphones are connected (“ERROR” appears on the display).

• You may experience a reduction in sound quality when these sound
field systems are used with some sources. If this occurs, turn the
sound field system off.

• The following functions may not work depending on the discs
recording.

Down-mixing
You can output the down-mixed 2 channel signals when necessary.

Press [SHIFT] + [MIX 2CH].
Each time you press the button:
MIX 2CH ON ↔ MIX 2CH OFF

• When “D.MIX” flashes on the display, the disc contains multiple-
channel signals that cannot be down-mixed. DVD-A

Dolby Pro Logic II
Except DivX
Dolby Pro Logic II is an advanced decoder that derives 5-channel
surround (Left and Right Front, Center, Left and Right Surround)
from any stereo program material, whether or not it has been
specifically Dolby Surround encoded.

Press [SHIFT] + [pPLII].
Every time you press the button:
MOVIE: Movie software, recorded in Dolby

Surround.
MUSIC: Stereo sources
OFF: Cancel

• This works only in DVD/CD mode.
• “pPLII” lights when there is effect.

Center Focus
(Discs where the dialogue is recorded in the center channel)
You can make the sound of the center speaker seem like it is coming
from within the television.

Press [SHIFT] + [C.FOCUS].

Every time you press the button:
C FOCUS ON ←→ C FOCUS OFF
• This does not work when Super Surround is turned on.
• This will also work when Dolby Pro Logic II is turned on.

Super Surround
Press [SUPER SRND] (main unit: [SUPER SURROUND]).
Every time you press the button:
MUSIC: Adds surround effects to stereo

sources.
MOVIE: Use this mode when playing movie

software.
PARTY: Sound is in stereo regardless of the

direction you are facing.
(off): Cancel

• You can adjust the volume of the surround speakers to get the best
surround effect (A page 27, Speaker level adjustments).

• Super Surround does not work when playing a DVD recorded with
5.1 channel.

• When Super Surround is on, Dolby Pro Logic II turns off.

Sound field control
Press [SOUND EQ] to select a setting.

Every time you press the button:
HEAVY: Adds punch to rock.
CLEAR: Clarifies higher sounds.
SOFT: For background music.
DISCO: Reverberates sound to make you feel like you are in a

disco.
LIVE: Makes vocals more alive.
HALL: Expands sound to make you feel like you are in a hall.
EQ-OFF: Canceled (no effect is added) (factory preset).

To check the current setting
Press [SOUND EQ].

VOL DOWN,
VOL UP

SHIFT

, DVD/CD

, DVD/CD

SUPER SRND,
M.RE-MASTER

PL

SOUND EQ,
  

TEST

MIX 2CH
C.FOCUS

CH SEL

MANUAL EQ

, , ,

   , +, 
VOLUME

 STOP

SUBWOOFER

S.WOOFER

S.SOUND EQ,

VK925DVK825D

VK725D

SUBWOOFER

S.WOOFER

SUPER 
SOUND EQ

VK925D

VK825D

VK725D

MULTI
RE-MASTER

SUPER
SURROUND

SOUND EQ
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Using the Manual Equalizer (MANUAL EQ)
Create your own sound quality effects.

1 Press and hold [–MANUAL EQ] until “MANUAL EQ”
appears.

2 (Within 12 seconds)
Change the sound quality with the cursor buttons.
1 Select the sound range to be adjusted with [;] or [:].

BASS ←→ MID ←→ TREBLE
2 Adjust the level with [8] or [9].

(–3 to +3)

Repeat step 2 to set the desired sound quality.
The original display is restored on the display panel in about
3 seconds.

To cancel
Press [SOUND EQ] to select “EQ-OFF”.

The changes you make are stored and automatically recalled the
next time you select “MANUAL EQ”.

Using the Super Sound Equalizer
Turning on the super sound equalizer gives you a more powerful sound.

Press [S.SOUND EQ] (main unit: [SUPER SOUND EQ]).
The “S.SOUND EQ” indicator lights up.
Every time you press the button:
S.SOUND EQ 1      S.SOUND EQ 2

S.SOUND EQ OFF

To cancel
Press [S.SOUND EQ] (main unit: [SUPER SOUND EQ]) to turn off
the indicator.

Super Woofer VK725D

Press [SHIFT] + [S.WOOFER] (main unit: [S.WOOFER]).

Every time you press the button:
SUPER WOOFER ON ←→ SUPER WOOFER OFF

Subwoofer level VK825D  VK925D

Press [SHIFT] + [SUBWOOFER] (main unit: [SUBWOOFER]).

Every time you press the button:

SUB W1    SUB W2    SUB W3 (factory preset)    SUB W4 

Speaker level adjustments
This is one of the ways to get appropriate surround effects.

Preparation:
Press [:, DVD/CD] and then [L] (main unit: [L STOP]).

1 While stopped and no on-screen display is shown

Press [SHIFT] + [TEST] to output a test signal.
L: Front left
C: Center
R: Front right
RS: Right surround
LS: Left surround
• There is no output from SW (subwoofer) channel.

2 Press [–, + VOLUME] (main unit: [VOL DOWN, VOL
UP]) to set the volume level normally used for
listening.

3 Press [8] (increase) or [9] (decrease) to adjust the
speaker level for each speaker.
C, RS, LS: –6 dB to +6 dB
(L, R: Only the balance is adjustable.)
• To adjust the balance of the front speakers

While outputting the test signal, press [;, :].
• Adjust the speaker level to the same level as the front

speakers.

To stop the test signal
Press [SHIFT]+[TEST] again.

LLLLL To adjust speaker level during play
(Effective when playing multi-channel audio or Dolby Pro
Logic II or Super Surround is on.)

1 Press [SHIFT] + [CH SEL] to select the speaker.

L→C→R→RS→LS→SW

SW: Subwoofer
• You can adjust SW only if the disc includes a subwoofer

channel.
• “SW” does not appear on the display and is not adjustable

when Dolby Pro Logic II is turned on.
• “S” appears on the display when “MUSIC” or “MOVIE” is

selected with Super Surround (A page 26). In this case, you
can adjust both surround speaker levels at the same time
using [8, 9].
S: –6 dB to +6 dB

2 Press [8] (increase) or [9] (decrease) to adjust the
speaker level for each speaker.
C, RS, LS, SW: –6 dB to +6 dB
(L, R: Only the balance is adjustable.)
• To adjust the balance of the front speakers

While “L” or “R” is selected, press [;, :].Multi Re-master — Enjoying more
natural sound

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  CD  VCD
Discs recorded with multi channels LPCM at 44.1 kHz or 48 kHz
This feature gives you a more natural sound by adding the higher
frequency signals not recorded on the disc.

WMA  MP3
Discs recorded at 44.1 kHz or 48 kHz
This feature reproduces the frequencies lost during recording to give
you a sound closer to the original.

During play
Every time you press [SHIFT] + [M.RE-MASTER]
(main unit: [MULTI RE-MASTER]):

Setting RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V WMA MP3

CD  VCD Type of music Effect level

1 High tempo (e.g., pop and rock) Light

2 Various tempos (e.g., jazz) Medium

3 Low tempo (e.g., classical) Strong

Off Off Off

RQT8251(26_27) 6/8/05, 1:44 PM27
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SHIFT
MUTING

   , +, 
TV VOL

,TV CH

TV/AV

TV CH

,,
,

REW/
    /FF

TV

CLOCK/
TIMER,
SLEEP

DIMMER

PHONES

VOL DOWN,
VOL UP

     PLAY/REC,
AUTO OFF

  DEMODISPLAY

Headphones
(not included)

The play/record timer
You can set the timer to come on at a certain time to wake you up
(play timer) or to record a radio station or from the aux source
(record timer).
The play and record timers cannot be used together.
Preparation:
• Turn the unit on and set the clock (A page 9).
• For the play timer, prepare the desired music source (tape/disc/

radio/aux), and set the volume.
• For the record timer, check the cassette’s erasure prevention

tabs (A page 23) and insert the tape in deck 2 (A page 23).
Tune to the radio station (A page 22) or select the aux source
(A page 30).

1 Press [CLOCK/TIMER] to select the timer function.
Every time you press the button:

CLOCK

Previous display

RECPLAY

rPLAY: to set the play timer
rREC: to set the record timer
(Proceed to the next step within 7 seconds)

2 ON time setting
1 Press [ggggg, REW/44444] or [fffff, 33333/FF] to set the start

time.
2 Press [CLOCK/TIMER].
OFF time setting
Repeat steps 1 and 2.

Using the timers

The play/record timer
3 Press [rrrrrPLAY/REC] to display the timer indicator.

Every time you press the button:
RECPLAY

(off)

rPLAY: to turn the play timer on
rREC: to turn the record timer on
(The indicator doesn’t appear if the start and finish times or the
clock hasn’t been set.)

4 Press [fffff] to turn the unit off.
The unit must be off for the timers to operate.
• Play timer: Play will start in the set condition at the set

time with volume increasing gradually to the
set level.

• Record timer: The unit comes on 30 seconds before the set
time with the volume muted.

To cancel the timer
Press  [rPLAY/REC] to clear the timer indicator from the display.
(The timer comes on at the set time everyday if the timer is on.)

To change the settings (when the unit is on)
To change the play/record times
Do steps 1, 2 and 4.
To change the source or volume
1. Press [rPLAY/REC] to clear the timer indicator from the display.
2. Make changes to the source or volume.
3. Do steps 3 to 4.

To check the settings
Press [CLOCK/TIMER] while the unit is on to select “rPLAY” or
“rREC”.
The settings are shown in the following order:
Play timer: start time→finish time→source→volume
Record timer: start time→finish time→source
To check the settings while the unit is off, press [CLOCK/TIMER]
twice.

If you use the unit after the timers are set
After using, check that the correct tape/disc(s) are loaded before
turning the unit off.

Note

• If you turn the unit off and on again while a timer is functioning, the
finish time setting will not be activated.

• If you selected AUX as the source, when the timer comes on, the
unit turns on and engages “AUX” as the source. If you want to
playback or record from a connected unit, set that unit’s timer to
the same time. (See the connected unit’s instruction manual.)

The sleep timer
This timer turns the unit off after a set time.

While enjoying the desired source:
Press [SHIFT] + [SLEEP] to select the time (minutes).
Every time you press the button:

SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP 120 SLEEPOFF

To cancel the sleep timer
Press [SHIFT]+[SLEEP] to select “SLEEPOFF”.

To confirm the remaining time
Press [SHIFT]+[SLEEP] once.
The remaining time is shown for about 5 seconds.

To change the setting
Press [SHIFT]+[SLEEP] to select the new setting.

You can use the sleep timer in combination with the play/record
timer.
Make sure the unit is off before the play/record timer’s start time.

Note

The sleep timer will be turned off when you start recording.

Using the timers
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Other functions

Muting the volume

Press [MUTING].

Volume is reduced to minimum.

To cancel
Press [MUTING] again or reduce the volume to minimum (--dB),
then raise it to the required level.
Muting is also canceled when you switched the unit to standby.

Auto-off function
When disc or tape is selected as the source
To save power, the unit turns off if it is left unused for ten minutes.
This function does not work if the source is tuner or AUX.

Press [SHIFT] + [AUTO OFF].
“AUTO OFF” is shown on the main unit’s display.

The setting is maintained even if the unit is turned off.
If you select tuner or AUX as the source, “AUTO OFF” goes out. It
comes on again when you select disc or tape.

To cancel
Press [SHIFT]+[AUTO OFF] again.

Dimming the display
Press [SHIFT] + [DIMMER].
To return to the original brightness, press [SHIFT]+[DIMMER] again.

• The display is dimmed, but brightens when you perform some
operations.

Changing the sound range display
The unit’s display shows the level of each sound range with the four
types of display described below.
Press [DISPLAY –DEMO] on the main unit.
Every time you press the button:

Normal display → Peak-hold display → Aurora display
(off) ← Reflection display 

Normal display
This display indicates the strength of the sound in each tonal range.

Peak-hold display
The peak sound value of each sound range is held on the display
for about one second after it occurs.

Aurora display
The peak sound value of each sound range is displayed in inverted
form.

Reflection display
The display which indicates the strength of the sound in each tonal
range is displayed in inverted form.

Using other equipment

Using headphones

1 Reduce the volume and connect the headphones (not
included).
Headphone plug type: 3.5 mm stereo

2 Adjust headphone volume with [VOL DOWN, VOL UP]
on the main unit.

Audio is automatically switched to stereo (2-channel).

Note

Avoid listening for prolonged periods of time to prevent hearing
damage.

Operating a television
Point the remote control at the television for the following
operations.
Turning the television on/off
Press [SHIFT] + [TVfffff].

Switching the television’s video input mode
Press [SHIFT] + [TV/AV].

Changing channels
Press [SHIFT] + [TV CH44444] or [SHIFT] + [TV CH33333].

Adjusting the volume
Press [SHIFT] + [–TV VOL] or [SHIFT] + [TV VOL+].

Note

Some models cannot be operated by this remote control.

Using a subwoofer VK725D

Connect an active subwoofer (not included). See below for
connection.

R L

LINE
OUT

AUX

S.WOOFER
OUT To the

subwoofer's
input terminal

Back of the
main unit Audio cable

(not included)

Adjust the volume on the subwoofer to suit your preference.

Note
When using headphones, the subwoofer should be switched off.
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Using other equipment

Using an external unit
You can playback the sound from a video cassette recorder, tape deck, laser disc player, etc., through this unit’s speaker.
Before connection
• Disconnect the AC power supply cord.
• Turn off all equipment and read the appropriate operating instructions.
• The equipment connections described are examples.
• Peripheral equipment and optional cables are sold separately unless otherwise indicated.

R L

PLAY OUT

R

L

REC IN

R

L

Video cassette recorder
(not included)

Audio cable
(not included)

Audio cable
(not included)

Back of the
main unit

AUX

LINE
OUT

When connecting a record player
We recommend using a record player with a built-in phono equalizer.
If your player doesn’t have a built-in equalizer, connect it first to a
separate equalizer and then connect that to this unit.

TUNER/AUX

 STOP

REC
AUX

1 Press [TUNER/AUX] (main unit: [AUX]) to select “AUX”.
The unit comes on.

2 For listening : Proceed to step 3.
For recording : Press [[ REC] on the main unit

(recording starts).
Press [L] (main unit: [L STOP]) to stop recording.

3 Start playback from external source.

• For details, refer to the instruction manual of the units which are to
be connected.

• When units other than those described above are to be
connected, please consult your audio dealer.

Optional antenna connections
Use outdoor antenna if radio reception is poor.
Note

Disconnect the outdoor antenna when the unit is not in use.
Do not use the outdoor antenna during a lightning storm.

FM outdoor antenna

FM outdoor antenna
(not included)

Back of the
main unit

75    coaxial cable
(not included)

1FM ANT

GND

(75   )

2

Shield braid

Core wire

• Disconnect the FM indoor antenna.
• The antenna should be installed by a competent technician.

AM outdoor antenna

AM loop
antenna
(included)

AM outdoor antenna
(not included)

Back of the
main unit 5 -12 m

2

1
AM ANT

EXT

LOOP

• Run a piece of vinyl wire horizontally across a window or other
convenient location.

• Leave the loop antenna connected.
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Glossary
Decoder
A decoder restores the coded audio signals on DVDs to normal.
This is called decoding.

DivX
A video compression format developed by DivXNetworks, Inc. that
compresses video files without any considerable loss of video quality.

Dolby Digital
This is a method of coding digital signals developed by Dolby
Laboratories. Apart from stereo (2-channel) audio, these signals can
also be multi-channel audio. A large amount of audio information can
be recorded on one disc using this method.

DTS (Digital Theater Systems)
This surround system is used in many movie theaters around the
world. There is good separation between the channels, so realistic
sound effects are possible.

Dynamic range
Dynamic range is the difference between the lowest level of sound
that can be heard above the noise of the equipment and the highest
level of sound before distortion occurs.

Film and video
DVD-Videos are recorded using either film or video. This unit can
determine which type has been used, then uses the most suitable
method of progressive output.
For PAL
Film is 25 frames per second.
Video is 50 fields per second (two fields making up one frame).
For NTSC
Film is 24 or 30 frames per second, with motion picture film generally
being 24 frames per second.
Video is 60 fields per second (two fields making up one frame).

Frame still and field still
Frames are the still pictures that go together to make a moving picture.
There are about 30 frames shown each second.
One frame is made up of two fields. A regular television shows these
fields one after the other to create frames.
A still is shown when you pause a moving picture. A frame still is
made up of two alternating fields, so the picture may appear blurred,
but overall quality is high.
A field still is not blurred, but it has only half the information of a frame
still so picture quality is lower.

Progressive/Interlace
The PAL video signal standard has 625 interlaced (i) scan lines,
whereas progressive scanning, called 625p, uses twice the number of
scan lines. For the NTSC standard, these are called 525i and 525p
respectively.
Using progressive output, you can enjoy the high-resolution video
recorded on media such as DVD-Video.
Your television must be compatible to enjoy progressive video.

I/P/B
MPEG 2, the video compression standard adapted for use with
DVD-Video, codes frames using these 3 picture types.
I: Intra coded picture

This picture has the best quality and is the best to use when
adjusting the picture.

P: Predictive coded picture
This picture is calculated based on past I or P-pictures.

B: Bidirectionally-predictive coded picture
This picture is calculated by comparing past and future I and
P-pictures so it has the lowest volume of information.

Linear PCM (Pulse Code Modulation)
These are uncompressed digital signals, similar to those found on
CDs.

Playback control (PBC)
If a Video CD has playback control, you can select scenes and
information with menus.

MPEG4
A compression system for use on mobile devices or a network, that
allows highly efficient recording at a low bit rate.

Sampling frequency
Sampling is the process of converting the heights of sound wave
(analog signal) samples taken at set periods into digits (digital encoding).
Sampling frequency is the number of samples taken per second, so
larger numbers mean more faithful reproduction of the original sound.

About DivX VOD content

DivX Video-on-Demand (VOD) content is encrypted for copyright protection. In order to play DivX VOD content on this unit, you first need to register
the unit.

Follow the online instructions for purchasing DivX VOD content to enter the unit’s registration code and register the unit. For more information about
DivX VOD, visit www.divx.com/vod.

Display the unit’s registration code
(A page 21, “DivX Registration” in “Others” tab)

Setup

DivX Registration

DivX Video-on-Demand

Your registration code is : XXXXXXXX

To learn more visit www.divx.com/vod

Others
Display
Audio
Video
Disc

to continuePress ENTER

8 alphanumeric
characters

• We recommend that you make a note of this code for future reference.
• After playing DivX VOD content for the first time, another registration

code is then displayed in “DivX Registration”. Do not use this
registration code to purchase DivX VOD content. If you use this
code to purchase DivX VOD content, and then play the content on
this unit, you will no longer be able to play any content that you
purchased using the previous code.

• If you purchase DivX VOD content using a registration code different
from this unit’s code, you will not be able to play this content.
(“Authorization Error” is displayed.)

Regarding DivX content that can only be played a set
number of times
Some DivX VOD content can only be played a set number of times.
When you play this content, the remaining number of plays is displayed.
You cannot play this content when the number of remaining plays is
zero. (“Rented Movie Expired” is displayed.)

When playing this content
• The number of remaining plays is reduced by one if

– you turn off the unit or press [SHIFT]+[SETUP].
– you press [L]. (Press [J] to pause play.)
– you press ([g , REW/4] or [f, 3/FF]) or ([(] or [)])

etc. and arrive at another content or the start of the content being
played.

• Resume (A page 12, Stop) and Marker (A page 19, Play Menu)
functions do not work.
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Troubleshooting guide

Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about some of the check points, or if the remedies indicated in the chart do
not solve the problem, consult your dealer for instructions.

Unresponsive or inoperable function
No response when buttons
pressed.

No operations can be
performed with the remote
control.
Cannot play DVDs.

No picture or sound.

You have forgotten your
ratings password.
Reset all the settings to Factory
Preset.

• This unit cannot play discs other than the ones listed in these operating instructions. 4, 17
• Some operations may be prohibited by the disc. —
• The unit may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other external —

factor. Turn the unit off then back to ON. Alternatively, turn the unit off, disconnect the AC power
supply cord, and then reconnect it.

• Condensation has formed: Wait 1 to 2 hours for it to evaporate. —

• Check that the batteries are installed correctly. 8
• The batteries are depleted: replace them with new ones. 8
• Aim the remote control at the remote control sensor and operate. 10
• CD Mode is on. Press [CD MODE] to turn CD Mode off. 14

• Check the video or audio connection. 6, 7
• Check the power or input setting of the connected equipment. —
• Check that the disc has something recorded in it. —

• While stopped and “DVD/CD” is the source, press and hold [L STOP] on the main unit and —
[h10] on the remote control until “Initialised” disappears from the television.
Turn the unit off and on again.
All settings will return to the default values.

Power Page
• Insert the AC power supply cord securely. 8

• The unit was switched to standby by the sleep timer or auto-off function. 28, 29
No power.
The unit is automatically
switched to the standby mode.

Specific operation undesirable or unexpected
It takes time before play starts.

Folders deeper than the eighth
layer on a data disc are not
displayed correctly.
WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX

A menu screen appears during
skip or search. VCD

Playback control menu doesn’t
appear. VCD  with playback control

The program and random play
functions do not work. DVD-V

Programmed items are not
played. DVD-V

The on-screen menu shows
“2” as a soundtrack option
when [SHIFT]+[AUDIO] is
pressed, but the audio does not
change. DVD-A

Play doesn’t start.

Play restarts from the
beginning of the track when the
soundtrack is changed. DVD-A

Scenes are skipped
intermittently.
RAM  DVD-RW  VR  DVD-V

• Play may take time to begin when an MP3 track has still picture data. Even after the track starts, —
the correct play time will not be displayed. This is normal.

• This is normal on DivX video. —
• Folders deeper than the eighth layer are displayed as the eighth layer. —

• This is normal for Video CDs. —

• Press [L] twice and then press [:, DVD/CD]. —

• These functions do not work with some DVD-Videos. —

• Some items cannot be played even if you have programmed them. —

• Even if a second soundtrack isn’t recorded, two numbers will normally be shown. —

• This unit may not play WMA and MPEG4 that contains still picture data. —
• If playing DivX VOD content, refer to the homepage where you purchased the DivX VOD —

content. (Example: www.divx.com/vod) DivX

• If a disc contains CD-DA and other formats, proper playback may not be possible. —

• This is normal for DVD-Audio. —

• If you change the volume or sound field/quality setting during ADVANCED DISC REVIEW, the 14
function continues without the on-screen display. Press [A.DISC REVIEW] again to cancel the
function.

Subtitle
Subtitle position is wrong.
No subtitles.

• Adjust the position. (“Subtitle Position” in the Display Menu.) 20

• Display the subtitles. 15
• Subtitles may not be displayed depending on the disc. DivX —

Marker
Cannot add markers. • You cannot add markers. RAM  DVD-RW  VR —

• If the disc’s elapsed play time doesn’t appear on the unit’s display, you cannot add markers. —

A-B repeat
Point B is automatically set.
A-B repeat is automatically
canceled.

• The end of an item becomes point B when it is reached. —

• A-B repeat is canceled when you press [SHIFT]+[QUICK REPLAY]. —

RQT8251(32_33) 6/3/05, 4:08 PM32
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Sound Page
Sound distorted.

Effects do not work.

Humming heard during play.

No sound.

• Noise may occur when playing WMA. —

• Some audio effects do not work or have less effect with some discs. —
• Multi Re-master and Dolby Pro Logic II do not work if you have changed the play speed. —

• An AC power supply cord or fluorescent light is near the cables. Keep other appliances and —
cords away from this unit’s cables.

• There may be a pause in sound when you change the play speed. —
• Audio may not be output due to how files were created. DivX 17

Progressive video
There is ghosting when
progressive output is on.

Picture not in progressive
output.

• This problem is caused by the editing method or material used on DVD-Video, but should be 19
corrected if you use interlace output. Change “Video Output Mode” in Picture Menu to “625i”
or “525i”.

• Press [SHIFT]+[PROGRESSIVE] so “PRG” is displayed. Or select “625p” or “525p” in 13, 19
“Video Output Mode” in Picture Menu.

• If the unit is connected to the television through VIDEO OUT or S VIDEO OUT terminal, output 7
will be interlace, even if “PRG” is displayed.

Noise is heard.
“ST” flickers or doesn’t light.
Sound is distorted.
A beat sound is heard.
A low hum is heard during AM
broadcasts.

• Adjust the position of the FM or AM antenna. —
• Use an outdoor antenna. 30

• Turn the television off or separate it from the unit. —
• Separate the antenna from other cables and cords. —

Listening to the radio

Using the cassette deck

Picture abnormal or un-viewable
• Some distortion is normal during SEARCH. —
• Ensure that the unit is connected directly to the television, and is not connected through a video 7

cassette recorder.
• Change “Source Select” in Picture Menu. DivX 19
• Change “TV Aspect” in the “Video” tab. 21
• Change the Zoom setting. 15
• Picture may stop if the DivX files are greater than 2GB. —

• The unit and television are using different video systems. —
Use a multi-system or PAL television.

• The system used on the disc does not match your television.
– PAL discs cannot be correctly viewed on an NTSC television. —
– This unit can convert NTSC signals to PAL 60 for viewing on a PAL television (“NTSC Disc 21

Output” in “Video” tab.)
• Restore the zoom ratio to “x1.00”. 15
• Set “Subtitle Position” in Display Menu to “0”. 20

• Turn off TV’s zoom function. —
• Use the other preset aspect ratios or manual adjustment. 15
• Zoom function may not work well, especially in dark scenes and may not work depending on —

the type of disc.
• Mobile telephone chargers can cause some disturbance. —
• If you are using a TV indoor antenna, change to an outdoor antenna. —
• The television antenna wire is too close to the unit. Separate the antenna wire of the television from the unit. —

• Clean the heads. 35
• If the erasure prevention tabs have been removed, cover the holes with adhesive tape. 23

Poor quality sound.
Recording is not possible.

Picture distorted.

Picture size doesn’t fit the
screen.

Picture stops. DivX

The television may display
incorrectly or colors appear
faded.

Menu is not displayed
correctly.
Auto zoom function does not
work well.

The picture on the television
disappears or stripes appear
on the screen.

Menus

The Setup menu cannot be
accessed.

• Select “DVD/CD” as the source. —
• Cancel program and random play. 18
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Troubleshooting guide

Unit displays Page
Although the unit is on standby
mode, the display lights up and
changes continuously.

The display is dark.
“NO PLAY”

“NO DISC”

“F61”

“DVD U11”
“ERROR”
“DVD HMM”
MM stands for a number.

• Turn off the demo function. 9
• If you set the clock, demo function will be turned off automatically. 9

• Press [SHIFT]+[DIMMER] to brighten the display. 29
• You inserted a disc the unit cannot play; insert one that can. 4
• You inserted a blank disc. —
• You haven’t inserted a disc; insert one. —
• You haven’t inserted the disc correctly; insert it correctly. 35
• Check and correct the speaker cord connections. 6, 7

If this does not fix the problem, there is a power supply problem. Consult the dealer.

• Disc is dirty. Wipe it clean. 4
• Incorrect operation performed. Read the instructions and try again. —
• Trouble may have occurred. The number following “H” depends on the status of the unit. —

Turn the unit off and back to ON. Alternatively, turn the unit off, disconnect the AC power
supply cord, and then reconnect it.

• If the service numbers fail to clear, note the service number and contact a qualified service person. —

• You can only play DVD-Video if their region number is the same or includes the same region number —
as the unit or if the DVD-Video is marked “ALL”. Confirm the region number for the unit on the back of
the main unit.

• Select “On” in “On-Screen Messages” in “Display” tab. 21
• The operation is prohibited by the unit or disc. —
• You are trying to play incompatible group or content. —

• You are trying to play protected group or content. You cannot play it. —

• Audio has not been recorded, or recorded in a format this unit cannot playback. Video playback 17
only is possible.

• This disc may be dirty. 4
• You are trying to play the DivX VOD content that was purchased with a different registration code. 31

You cannot play the content on this unit.

• The DivX VOD content has zero remaining plays. You cannot play it. 31

Television displays

“This disc may not be played
in your region”

No on-screen display.
“ ”

“Cannot play group xx,
content xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
“Group xx, content xx is
protected”
“Cannot play audio”
“No audio”
“Check the disc”
“Authorization Error” DivX

“Rented Movie Expired” DivX

Memory reset (Initialization)
When the following situations occur, refer to the instructions below to reset the memory:
• There is no response when buttons are pressed.
• You want to clear and reset the memory contents.

To reset memory
1 Disconnect the AC power supply cord. (Wait at least 3 minutes before proceeding to step 2.)
2 While pressing and holding down [yyyyy/I] on the main unit, reconnect the AC power supply cord.

“– – – – – – – – ” appears on the display.
3 Release [yyyyy/I].

All the settings are returned to the factory preset.
You will need to reset the memory items.

Abkhazian: 6566
Afar: 6565
Afrikaans: 6570
Albanian: 8381
Ameharic: 6577
Arabic: 6582
Armenian: 7289
Assamese: 6583
Aymara: 6589
Azerbaijani: 6590
Bashkir: 6665
Basque: 6985
Bengali; Bangla: 6678
Bhutani: 6890
Bihari: 6672
Breton: 6682
Bulgarian: 6671
Burmese: 7789
Byelorussian: 6669
Cambodian: 7577
Catalan: 6765
Chinese: 9072
Corsican: 6779
Croatian: 7282
Czech: 6783

Danish: 6865
Dutch: 7876
English: 6978
Esperanto: 6979
Estonian: 6984
Faroese: 7079
Fiji: 7074
Finnish: 7073
French: 7082
Frisian: 7089
Galician: 7176
Georgian: 7565
German: 6869
Greek: 6976
Greenlandic: 7576
Guarani: 7178
Gujarati: 7185
Hausa: 7265
Hebrew: 7387
Hindi: 7273
Hungarian: 7285
Icelandic: 7383
Indonesian: 7378
Interlingua: 7365
Irish: 7165

Italian: 7384
Japanese: 7465
Javanese: 7487
Kannada: 7578
Kashmiri: 7583
Kazakh: 7575
Kirghiz: 7589
Korean: 7579
Kurdish: 7585
Laotian: 7679
Latin: 7665
Latvian, Lettish: 7686
Lingala: 7678
Lithuanian: 7684
Macedonian: 7775
Malagasy: 7771
Malay: 7783
Malayalam: 7776
Maltese: 7784
Maori: 7773
Marathi: 7782
Moldavian: 7779
Mongolian: 7778
Nauru: 7865
Nepali: 7869

Norwegian: 7879
Oriya: 7982
Pashto, Pushto: 8083
Persian: 7065
Polish: 8076
Portuguese: 8084
Punjabi: 8065
Quechua: 8185
Rhaeto-Romance: 8277
Romanian: 8279
Russian: 8285
Samoan: 8377
Sanskrit: 8365
Scots Gaelic: 7168
Serbian: 8382
Serbo-Croatian: 8372
Shona: 8378
Sindhi: 8368
Singhalese: 8373
Slovak: 8375
Slovenian: 8376
Somali: 8379
Spanish: 6983
Sundanese: 8385
Swahili: 8387

Swedish: 8386
Tagalog: 8476
Tajik: 8471
Tamil: 8465
Tatar: 8484
Telugu: 8469
Thai: 8472
Tibetan: 6679
Tigrinya: 8473
Tonga: 8479
Turkish: 8482
Turkmen: 8475
Twi: 8487
Ukrainian: 8575
Urdu: 8582
Uzbek: 8590
Vietnamese: 8673
Volapük: 8679
Welsh: 6789
Wolof: 8779
Xhosa: 8872
Yiddish: 7473
Yoruba: 8979
Zulu: 9085

Language code list

RQT8251(34_35)new1 6/8/05, 1:40 PM34



35
RQT8251

35

T
ra

y/
d

is
c 

h
an

d
lin

g
 p

ro
ce

d
u

re
/M

ai
n

te
n

an
ce

E
N

G
L

IS
H

Not adhering to the following may cause problems.

Opening/closing a disc tray

Inserting a disc correctly

• Insert the disc correctly in the position as indicated in the
diagrams above.

• Place only one disc on a tray.
• Insert the disc with the label side facing up.

Maintenance
To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.
• Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
• Before using chemically treated cloth, read the instructions that

came with the cloth carefully.

Do not use commercially available lens cleaners as they may
cause malfunction. (Cleaning of the lens is generally not necessary
although this depends on the operating environment.)

  For a cleaner, crisper sound (cassette deck)

Clean the heads regularly to assure good quality playback and
recording. Use a cleaning tape (not included).

Tray/disc handling procedure

Windows Media, and the Windows logo are
trademarks, or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States
and/or other countries.

WMA is a compression format developed
by Microsoft Corporation. It achieves the
same sound quality as MP3 with a file size
that is smaller than that of MP3.

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.

HighMATTM and the HighMAT logo are
either trademarks or registered
trademarks of Microsoft Corporation in
the United States and/or other countries.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual patent
portfolio license for the personal and non-commercial use of a
consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4
Visual Standard (“MPEG-4 Video”) and/or (ii) decoding MPEG-4
Video that was encoded by a consumer engaged in a personal
and non-commercial activity and/or was obtained from a video
provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 Video. No
license is granted or shall be implied for any other use.
Additional information including that relating to promotional,
internal and commercial uses and licensing may be obtained
from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Official DivX Certified™ product.
Plays DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3, and DivX®VOD video content
(in compliance with DivX Certified™ technical requirements).

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of
DivXNetworks, Inc. and are used under license.

This product incorporates copyright protection technology that
is protected by method claims of certain U.S. patents and other
intellectual property rights owned by Macrovision Corporation
and other rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision Corporation, and
is intended for home and other limited viewing uses only unless
otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.

“DTS” and “DTS Digital Surround” are registered trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.

, HDCD®, High Definition Compatible Digital® and
Pacific MicrosonicsTM are either registered trademarks or
trademarks of Pacific Microsonics, Inc. in the United States and/
or other countries.

HDCD system manufactured under license from Pacific
Microsonics, Inc. This product is covered by one or more of the
following: In the USA: 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161,
5,808,574, 5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531, and in
Australia: 669114, with other patents pending.
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Specifications

AMPLIFIER SECTION

VK725D
RMS Output Power: Dolby Digital Mode

Main  70 W per channel (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Surround Ch  55 W per channel (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Center Ch  70 W per channel (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Total RMS Dolby Digital mode power 320 W

PMPO output power 4000 W
VK825D
RMS Output Power: Dolby Digital Mode

Main  85 W per channel (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Surround Ch  60 W per channel (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Center Ch  80 W per channel (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Subwoofer Ch  90 W per channel (4 Ω), 100 Hz, 10% THD
Total RMS Dolby Digital mode power 460 W

PMPO output power 5600 W

VK925D
RMS Output Power: Dolby Digital Mode

Front – High Ch  95 W per channel (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Front – Low Ch  50 W per channel (8 Ω), 100 Hz, 10% THD
Surround Ch  75 W per channel (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Center Ch  100 W per channel (4 Ω), 1 kHz, 10% THD
Subwoofer Ch  95 W per channel (4 Ω), 100 Hz, 10% THD
Total RMS Dolby Digital mode power 730 W

PMPO output power 8000 W

FM/AM TUNER, TERMINALS SECTION
Preset station FM 15 stations

AM 15 stations
Frequency Modulation (FM)

Frequency range 87.50 to 108.00 MHz (50 kHz step)
Sensitivity 2.5 µV (IHF)
S/N 26 dB 2.2 µV
Antenna terminals 75 Ω (unbalance)

Amplitude Modulation (AM)
Frequency range 522 to 1629 kHz (9  kHz step)

520 to 1630 kHz (10  kHz step)
AM sensitivity S/N 20 dB at 999 kHz 560 µV/m

Audio performance (Amplifier)
Input sensitivity/Input impedance

Aux 250 mV, 20 kΩ
Phone jack

Terminal Stereo, 3.5 mm jack

Mic jack
Sensitivity 0.7 mV, 600 Ω
Terminal Mono, 6.3 mm jack (2 system)

CASSETTE DECK SECTION
Type Auto Reverse
Track system 4-Track, 2 Channel
Head Record/Playback Solid Permalloy Head

Erasure Double Gap Ferrite Head
Motor DC Servo Motor
Recording System AC Bias 100 kHz
Erase System AC Erase 100 kHz
Tape Speed 4.8 cm/s
Overall Frequency Response (+3, –6 dB) at DECK OUT

Normal 35 Hz to 14 kHz
S/N Ratio 50 dB (A weighted)
Wow and Flutter 0.18% (WRMS)
Fast Forward and Rewind Time

Approx. 120 seconds with C-60 cassette tape

DISC SECTION
Disc played (8 cm or 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX 6, 7)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG 4, 7, MPEG4 5, 7, DivX 6, 7)
(3) DVD-R (DVD-Video, DivX 6, 7)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR, DivX 6, 7)

       +R/RW (Video)
(5) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video CD, SVCD 1, MP3 2, 7,

WMA 3, 7, JPEG 4, 7, MPEG4 5, 7, DivX 6, 7,
HighMAT Level 2 (Audio and Image)]

1 Conforming to IEC62107
2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
3 Windows Media Audio Ver. 9.0 L3

Not compatible with Multiple Bit Rate (MBR)
4 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline files

Picture resolution: between 160 x 120 and 6144 x 4096 pixels
(Sub sampling is 4:2:2 or 4:2:0)

5 MPEG4 data recorded with Panasonic SD multi cameras or DVD
video recorders
Conforming to SD VIDEO specifications (ASF standard)/
MPEG4 (Simple Profile) video system/G.726 audio system

6 DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) is not supported

7 The total combined maximum number of recognizable audio,
picture and video contents and groups: 4000 audio, picture and
video contents and 400 groups

Pick up
Wavelength

DVD/CD 662 nm/785 nm
Audio output (Disc)

Number of channels 5.1 ch (FL, FR, C, SL, SR, SW)
Audio performance (measurement at: Line out terminal)

Frequency response
• CD-Audio 4 Hz to 20 kHz (+1 dB, –2 dB)

VIDEO SECTION
Video system

Signal system PAL625/50, PAL525/60, NTSC
Composite video output

Output level 1 Vp-p (75 Ω)
Terminal Pin jack (1 system)

S-video output
Y output level 1 Vp-p (75 Ω)
C output level 0.3 Vp-p (75 Ω) (PAL)

0.286 Vp-p (75 Ω) (NTSC)
Terminal S terminal (1 system)

Component video output
[NTSC: 525 (480)p/525 (480)i, PAL: 625 (576)p/625 (576)i]
Y output level 1 Vp-p (75 Ω )
PB output level 0.7 Vp-p (75 Ω)
PR output level 0.7 Vp-p (75 Ω)
Terminal Pin jack (Y: green, PB: blue, PR: red) (1 system)
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SPEAKER SECTION
VK725D  Front speakers SB-VK72
Type 3 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 6 Ω

1. Super woofer 20 cm Cone type
2. Woofer 12 cm Cone type
3. Tweeter 6 cm Cone type

Input power (IEC) 85 W (Max)
Output sound pressure 86 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 300 Hz, 7 kHz
Frequency range 40 Hz to 23 kHz (–16 dB)

54 Hz to 21 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 250 x 429 x 318.5 mm
Mass 6.2 kg
VK725D  Surround speakers SB-PS72
Type 1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 6 Ω

1. Full range 6.5 cm Cone type
Input power (IEC) 70 W (Max)
Output sound pressure 80 dB/W (1.0 m)
Frequency range 100 Hz to 25 kHz (–16 dB)

113 Hz to 22 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 220 x 88 x 96 mm
Mass 0.72 kg
VK725D  Center speaker SB-PC72
Type 2 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 6 Ω

1. Full range 6.5 cm Cone type
2. Full range 6.5 cm Cone type
3. Super tweeter Piezo type

Input power (IEC) 100 W (Max)
Output sound pressure 83 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 10 kHz
Frequency range 103 Hz to 25 kHz (–16 dB)

116 Hz to 22 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 320 x 88 x 96 mm
Mass 1.3 kg

VK825D  Front speakers SB-VK82
Type 3 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Super woofer 20 cm Cone type
2. Woofer 12 cm Cone type
3. Tweeter 6 cm Cone type

Input power (IEC) 100 W (Max)
Output sound pressure 86 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 300 Hz, 7 kHz
Frequency range 40 Hz to 23 kHz (–16 dB)

54 Hz to 21 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 250 x 429 x 318.5 mm
Mass 6.2 kg

VK825D  Surround speakers SB-PS82

Type 2 way, 2 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Woofer 8 cm Cone type
2. Tweeter 6 cm Cone type

Input power (IEC) 80 W (Max)
Output sound pressure 81 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 8 kHz
Frequency range 69 Hz to 29 kHz (–16 dB)

74 Hz to 27 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 140 x 330 x 155.8 mm
Mass 1.3 kg
VK825D  Center speaker SB-PC82
Type 2 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Full range 8 cm Cone type
2. Full range 8 cm Cone type
3. Super tweeter Piezo type

Input power (IEC) 110 W (Max)
Output sound pressure 81 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 10 kHz
Frequency range 79 Hz to 28 kHz (–16 dB)

90 Hz to 26 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 409 x 104 x 155.5 mm
Mass 1.5 kg
VK825D  Subwoofer SB-WVK82

Type 1 way, 2 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Woofer 16 cm Aluminum Cone type
2. Woofer 16 cm Aluminum Cone type

Input power (IEC) 100 W (Max)
Output sound pressure 84 dB/W (1.0 m)
Frequency range 27 Hz to 3.6 kHz (–16 dB)

32 Hz to 400 Hz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 200 x 429 x 378 mm
Mass 6.3 kg

VK925D  Front speakers SB-VK92

Type 3 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance High 4 Ω /Low 8 Ω

1. Super woofer 20 cm Cone type
2. Woofer 12 cm Cone type
3. Tweeter 6 cm Cone type

Input power (IEC) High 100 W (Max)/Low 55 W (Max)
Output sound pressure 86 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 170 Hz, 7 kHz
Frequency range 40 Hz to 23 kHz (–16 dB)

54 Hz to 21 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 250 x 429 x 318.5 mm
Mass 6.2 kg
VK925D  Surround speakers SB-PS92
Type 2 way, 2 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Woofer 8 cm Cone type
2. Tweeter 6 cm Cone type

Input power (IEC) 80 W (Max)
Output sound pressure 81 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 8 kHz
Frequency range 69 Hz to 29 kHz (–16 dB)

74 Hz to 27 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 140 x 330 x 155.8 mm
Mass 1.3 kg
VK925D  Center speaker SB-PC92
Type 2 way, 3 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Full range 8 cm Cone type
2. Full range 8 cm Cone type
3. Super tweeter Piezo type

Input power (IEC) 110 W (Max)
Output sound pressure 81 dB/W (1.0 m)

Cross over frequency 10 kHz
Frequency range 79 Hz to 28 kHz (–16 dB)

90 Hz to 26 kHz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 409 x 104 x 155.5 mm
Mass 1.5 kg
VK925D  Subwoofers SB-WVK92

Type 1 way, 2 speaker system (Bass reflex)
Speaker unit(s) Impedance 4 Ω

1. Woofer 16 cm Aluminum Cone type
2. Woofer 16 cm Aluminum Cone type

Input power (IEC) 100 W (Max)
Output sound pressure 84 dB/W (1.0 m)
Frequency range 27 Hz to 3.6 kHz (–16 dB)

32 Hz to 400 Hz (–10 dB)
Dimensions (WxHxD) 200 x 429 x 378 mm
Mass 6.3 kg

GENERAL
Power supply AC 110 to 127V/220 to 240V, 50/60 Hz
Power consumption
VK725D 300 W
VK825D 365 W
VK925D 450 W
Dimensions (WxHxD) 250 x 330 x 348 mm
Mass
VK725D 8.8 kg

VK825D  VK925D 9.4 kg
Operating temperature range + 5°C to + 35°C
Operating humidity range 5% to 90% RH (no condensation)

  Power consumption in standby mode:

VK725D 0.8 W (approximate)
VK825D  VK925D 0.9 W (approximate)

Note:
1. Specifications are subject to change without notice.

Mass and dimensions are approximate.
2. Total harmonic distortion is measured by the digital spectrum analyzer.
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قسم السماعةقسم السماعةقسم السماعةقسم السماعةقسم السماعة
VK725D

سماعات (عاكسة للجهير)3  ات، نظام  مسار3 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع
م أو6قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة

طي سم نوع مخرو20 ددات اخلفيضة املتفوق مجهار التر1.

طي سم نوع مخرو12 ددات اخلفيضة مجهار التر2.

طي سم نوع مخرو6 ددات العالية مجهار التر3.
ات (احلد االقصى)و85   (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 

م)(1.0 ات ديسبل/و86    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت
تزهركيلو7 تز، هر300  يليدد التحوالتر

ديسبل)(16–  تز هركيلو  23 الى تزهر40    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد
ديسبل)(10–  تز هر كيلو  21الى تزهر54  

ممx 429 x 250 318.5  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
كغم6.2  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK725D
(عاكسة للجهير)1  مسار، نظام سماعة 1 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

م أو6قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
طي سم نوع مخرو6.5  مدى كامل1.

ات (احلد االقصى)و70   (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و80    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

ديسبل)(16–  تز هر كيلو 25الى تزهر100    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد
ديسبل)(10–  تز هركيلو 22 الى  تزهر113  

ممx 88 x 220 96  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
كغم0.72  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK725D
سماعات (عاكسة للجهير)3   مسار، نظام 2 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

م أو6قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
طي سم نوع مخرو6.5  مدى كامل1.
طي سم نوع مخرو6.5  مدى كامل2.
ط نوع مضغوددات العالية املتفوق مجهار التر3.

ات (احلد االقصى)و100   (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و83    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

تزهركيلو10  يليدد التحوالتر
ديسبل)(16–  تز هر كيلو  25الى تزهر103    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد

ديسبل)(10–  تز هر كيلو  22الى تزهر116  
ممx 88 x 320 96  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

كغم1.3  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK825D
سماعات (عاكسة للجهير)3  ات، نظام  مسار3 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
طي سم نوع مخرو20 ددات املنخفضة املتفوق مجهار التر1.
طي سم نوع مخرو12 ددات املنخفضة مجهار التر2.
طي سم نوع مخرو6 ددات العالية مجهار التر3.

ات (احلد االقصى)و100    (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و86    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

تزهركيلو7 تز، هر300  يليدد التحوالتر
ديسبل)(16–  تز هركيلو 23 الى تزهر40    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد

ديسبل)(10–  تز هر كيلو 21الى تزهر54  
ممx 429 x 250 318.5  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

كغم6.2  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة
VK825D

سماعات (عاكسة للجهير)2   مسار، نظام 2 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع
م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة

طي سم نوع مخرو8 ددات املنخفضة مجهار التر1.

طي سم نوع مخرو6 ددات العالية مجهار التر2.
ات (احلد االقصى)و80    (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 

م)(1.0 ات ديسبل/و81    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت
تزهركيلو8  يليدد التحوالتر

ديسبل)(16–  تز هركيلو 29 الى تزهر69    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد
ديسبل)(10–  تز هر كيلو 27الى تزهر74  

ممx 330 x 140 155.8  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
كغم1.3  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK825D
سماعات (عاكسة للجهير)3   مسار، نظام 2 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
طي سم نوع مخرو8  مدى كامل1.
طي سم نوع مخرو8  مدى كامل2.
ط  نوع مضغوددات العالية املتفوق مجهار التر3.

ات (احلد االقصى)و110    (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و81    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

تزهركيلو10  يليدد التحوالتر
ديسبل)(16–  تز هر كيلو 28 الى تزهر79    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد

ديسبل)(10–  تز هر كيلو  26 الى تزهر90  
ممx 104 x 409 155.5  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

كغم1.5  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK825D
سماعات (عاكسة للجهير)2  ، نظام مسار 1 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
مطي من األملنيو سم نوع مخرو16 ددات املنخفضةمجهار التر 1.
مطي من األملنيو سم نوع مخرو16 ددات املنخفضةمجهار التر 2.

ات (احلد االقصى)و100    (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و84    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

ديسبل)(16–  تز هركيلو 3.6 الى تزهر27    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد
ديسبل)(10–  تز هر  400 الى تزهر32  

ممx 429 x 200 378  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
كغم6.3  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK925D
سماعات (عاكسة للجهير)3  ات، نظام  مسار3 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

مأو8 م/املنخفضة  أو4قة العالية   املعاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
طي سم نوع مخرو20 ددات املنخفضة املتفوقمجهار التر 1.
طي سم نوع مخرو12 ددات املنخفضةمجهار التر 2.
طي سم نوع مخرو6 ددات العاليةمجهار التر 3.

ات (احلد االقصى)و55 ات (احلد االقصى)/املنخفضة و100   عالية (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و86    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

تزهركيلو7 تز، هر170  يليدد التحوالتر
ديسبل)(16–  تز هركيلو23  الى تزهر40    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد

ديسبل)(10–  تز هركيلو 21 الى تزهر54  
ممx 429 x 250 318.5  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

كغم6.2  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة
VK925D

سماعات (عاكسة للجهير)2   مسار، نظام 2 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع
م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة

طي سم نوع مخرو8 ددات املنخفضة مجهار التر1.

طي سم نوع مخرو6 ددات العالية مجهار التر2.
ات (احلد االقصى)و80   (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 

م)(1.0 ات ديسبل/و81    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت
تزهركيلو8   يليدد التحوالتر

ديسبل)(16–  تز هر كيلو 29الى تزهر69    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد
ديسبل)(10–  تز هركيلو 27 الى تزهر74  

ممx 330 x 140 155.8  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)
كغم1.3  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة

VK925D
سماعات (عاكسة للجهير)3   مسار، نظام 2 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع

م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة
طي سم نوع مخرو8  مدى كامل1.
طي سم نوع مخرو8  مدى كامل2.
ط نوع مضغوددات العالية املتفوق مجهار التر3.

ات (احلد االقصى)و110   (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 
م)(1.0 ات ديسبل/و81    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت

تزهركيلو10   يليدد التحوالتر
ديسبل)(16–  تز هركيلو 28 الى تزهر79    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد

ديسبل)(10–  تز هركيلو 26 الى تزهر90  
ممx 104 x 409 155.5  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

كغم1.5  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة
VK925D

سماعات (عاكسة للجهير)2  ات، نظام  مسار1 النوعالنوعالنوعالنوعالنوع
م أو4قة  معاووحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعةوحدة (وحدات) السماعة

مطي من األملنيو سم نوع مخرو16 ددات املنخفضة مجهار التر1.

مطي من األملنيو سم نوع مخرو16 ددات املنخفضة مجهار التر2.
ات (احلد االقصى)و100   (IEC)قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل قدرة الدخل 

م)(1.0 ات ديسبل/و84    ضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوتضغط خرج الصوت
ديسبل)(16–  تز هر كيلو 3.6الى تزهر27    مدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى الترددمدى التردد

ديسبل)(10–  تز  هر 400الى تزهر32  
ممx 429 x 200 378  األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

كغم6.3  الكتلةالكتلةالكتلةالكتلةالكتلة
مواصفات عامةمواصفات عامةمواصفات عامةمواصفات عامةمواصفات عامة

تز هر60/50لت،  فو240 الى 220 لت/ فو127الى  110دد تيار مترمصدر القدرةمصدر القدرةمصدر القدرةمصدر القدرةمصدر القدرة
استهالك القدرةاستهالك القدرةاستهالك القدرةاستهالك القدرةاستهالك القدرة

VK725D 300ات و
VK825D 365ات و
VK925D 450ات و

 ممx 330 x 250 348 (عرض × ارتفاع × عمق) (عرض × ارتفاع × عمق) (عرض × ارتفاع × عمق) (عرض × ارتفاع × عمق) (عرض × ارتفاع × عمق)األبعاد األبعاد األبعاد األبعاد األبعاد 
الوزنالوزنالوزنالوزنالوزن

VK725D 8.8كجم 
VK825D VK925D 9.4كجم 

يةجة مئو در35+الى  يةجة مئو در5+ درجة احلرارة التشغيليةدرجة احلرارة التشغيليةدرجة احلرارة التشغيليةدرجة احلرارة التشغيليةدرجة احلرارة التشغيلية
(بدون تكثيف) RH %90 الى 5%    درجة الرطوبة التشغيليةدرجة الرطوبة التشغيليةدرجة الرطوبة التشغيليةدرجة الرطوبة التشغيليةدرجة الرطوبة التشغيلية

القدرة املستهلكة في وضع االنتظار:القدرة املستهلكة في وضع االنتظار:القدرة املستهلكة في وضع االنتظار:القدرة املستهلكة في وضع االنتظار:القدرة املستهلكة في وضع االنتظار:
VK725D           0.8ًيبااط (تقرو(
VK825D     VK925D           0.9ًيبااط (تقرو(

 مالحظة: مالحظة: مالحظة: مالحظة: مالحظة:
ضة للتغيير دون إشعار مسبق.اصفات عراملو.1

يبية.األبعاد هي قيم تقرالوزن و
قمي.افقي الكلي باستخدام محلل طيفي ريش التومت قياس التشو.2

SB-VK82     السماعات األمامية

SB-PS82سماعات اإلحاطة 

SB-PC82سطية السماعة الو

SB-WVK82     عيددات املنخفضة الفرمجهار التر

SB-VK72السماعات األمامية 

SB-PS72     سماعات اإلحاطة

SB-WVK92عي ددات املنخفضة الفرمجهار التر

SB-VK92السماعات األمامية 

SB-PC92سطية السماعة الو

SB-PC72سطية السماعة الو

SB-PS92     سماعات اإلحاطة
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املواصفاتاملواصفاتاملواصفاتاملواصفاتاملواصفات
قسم مضخم الصوتقسم مضخم الصوتقسم مضخم الصوتقسم مضخم الصوتقسم مضخم الصوت

VK725D
Dolby Digital وضع  وضع  وضع  وضع  وضع RMS:طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج 

ئيسيةالقناة الر
10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو6ات لكل قناة ( و70

10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو6ات لكل قناة ( و55 قناة اإلحاطة
10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو6ات لكل قناة ( و70 سطىالقناة الو

ات وRMS Dolby Digital320ضع إجمالي طاقة و
ات وPMPO4000قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى 

VK825D
Dolby Digital وضع  وضع  وضع  وضع  وضع RMS:طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج 

ئيسيةالقناة الر
10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو4ات لكل قناة ( و85

10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو4ات لكل قناة ( و60 قناة اإلحاطة
10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو4ات لكل قناة ( و80 سطىالقناة الو

عيددات اخلفيضة الفرقناة مجهار التر
10%افقي يه التوتز، إجمالي التشوهر100 م)  أو4ات لكل قناة ( و90 

ات وRMS Dolby Digital460ضع إجمالي طاقة و
ات وPMPO5600قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى 

VK925D
Dolby Digital وضع  وضع  وضع  وضع  وضع RMS:طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج طاقة خرج 

High Ch ايلعلا ةيمامالا ةانقلا
10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو4ات لكل قناة ( و95

Low Ch ةضفخنملا ةيمامالا ةانقلا
10%افقي يه التو، إجمالي التشوزتره100 م)  أو8ات لكل قناة ( و50

10%افقي يه التوك هـ، إجمالي التشو1 م)  أو4ات لكل قناة ( و75 قناة اإلحاطة
10% يقفاوتلا هيوشتلا يلامجإ ،ـه ك1  )موأ 4( ةانق لكل تاو 100 سطىالقناة الو

عيددات اخلفيضة الفرقناة مجهار التر
10%افقي يه التوتز، إجمالي التشوهر100 م)  أو4ات لكل قناة ( و95 

ات وRMS Dolby Digital730ضع إجمالي طاقة و
ات وPMPO8000قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى قدرة اخلرج املوسيقية القصوى 

، أطراف التوصيل، أطراف التوصيل، أطراف التوصيل، أطراف التوصيل، أطراف التوصيل FM/AMقسم موالفقسم موالفقسم موالفقسم موالفقسم موالف
ًًاحملطة املضبوطة مسبقااحملطة املضبوطة مسبقااحملطة املضبوطة مسبقااحملطة املضبوطة مسبقااحملطة املضبوطة مسبقا ًً FM محطة  15 ً

AM محطة  15 
(FM)تضمني التردد تضمني التردد تضمني التردد تضمني التردد تضمني التردد 

 ك هـ)50احل تز (مر ميغاهر108.00 الى 87.50 ددمدى التر
)IHFلت (فو مايكرو2.5 احلساسية

لتفو مايكرو2.2  ديسبل26ضاء ة إلى الضونسبة اإلشار
نة)ازم (غير متو أو75 ائياف الهوأطر

(AM)تضمني السعة تضمني السعة تضمني السعة تضمني السعة تضمني السعة 
 ك هـ)9احل  ك هـ (مر1629 الى 522 ددمدى التر

 ك هـ)10احل  ك هـ (مر1630 الى 520 
ءاضوضلا ىلإ ةراشإلا ةبسنAM   ةيساسح ـه ك  999يف لبسيد20  

لت/مفو مايكرو560
االداء الصوتي (مضخم الصوت)االداء الصوتي (مضخم الصوت)االداء الصوتي (مضخم الصوت)االداء الصوتي (مضخم الصوت)االداء الصوتي (مضخم الصوت)

قة الدخل/حساسية الدخلمعاو
م كيلو أو20لت،  ميلي فوAUX  250املقبس 

مقبس فونمقبس فونمقبس فونمقبس فونمقبس فون
 مم3.5يو، مقبس  سترف التوصيلطر

مقبس امليكروفونمقبس امليكروفونمقبس امليكروفونمقبس امليكروفونمقبس امليكروفون
م أو600لت،  ميلي فو0.7 احلساسية

 نظام)2 مم (6.3نو، مقبس موف التوصيلطر

قسم دك الكاسيتقسم دك الكاسيتقسم دك الكاسيتقسم دك الكاسيتقسم دك الكاسيت
العكس التلقائيالنوعالنوعالنوعالنوعالنوع

 قناة2 مسار، 4نظام املسارنظام املسارنظام املسارنظام املسارنظام املسار
رأس برمالوي صلبرؤوس التشغيل/التسجيلرؤوس التشغيل/التسجيلرؤوس التشغيل/التسجيلرؤوس التشغيل/التسجيلرؤوس التشغيل/التسجيل

رأس حديد فجوة مزدوجةاملسح
DC محرك مؤازر تيار مباشر احملركاحملركاحملركاحملركاحملرك

 كيلوهرتز100 انحيازي AC تيار متردد نظام التسجيلنظام التسجيلنظام التسجيلنظام التسجيلنظام التسجيل
 كيلوهرتز100 مسح ACتيار متردد نظام املسحنظام املسحنظام املسحنظام املسحنظام املسح

 سم/ثانية4.8 سرعة الشريطسرعة الشريطسرعة الشريطسرعة الشريطسرعة الشريط
)))))DECK OUT- ديسيبل عند خرج الدك - ديسيبل عند خرج الدك - ديسيبل عند خرج الدك - ديسيبل عند خرج الدك - ديسيبل عند خرج الدك 6+، +، +، +، +، 3((((( استجابة التردد الكليةاستجابة التردد الكليةاستجابة التردد الكليةاستجابة التردد الكليةاستجابة التردد الكلية

 كيلوهرتز14 هرتز الى 35 عادي
 ديسيبل (ثقل اضافي)50نسبة االشارة الى الضجيجنسبة االشارة الى الضجيجنسبة االشارة الى الضجيجنسبة االشارة الى الضجيجنسبة االشارة الى الضجيج

)WRMS (%0.18 التفاوت واخلفقاتالتفاوت واخلفقاتالتفاوت واخلفقاتالتفاوت واخلفقاتالتفاوت واخلفقات
زمن التقدمي السريع وترجيع الشريطزمن التقدمي السريع وترجيع الشريطزمن التقدمي السريع وترجيع الشريطزمن التقدمي السريع وترجيع الشريطزمن التقدمي السريع وترجيع الشريط

C-60 ثانية مع شريط الكاسيت طراز 120 ًتقريبا

قسم االسطوانةقسم االسطوانةقسم االسطوانةقسم االسطوانةقسم االسطوانة
 سم) سم) سم) سم) سم)12 سم او  سم او  سم او  سم او  سم او 8االسطوانة القابلة للتشغيل (االسطوانة القابلة للتشغيل (االسطوانة القابلة للتشغيل (االسطوانة القابلة للتشغيل (االسطوانة القابلة للتشغيل (

)1(DVD) DVDت- فيديو، صوDVD ،6DivX، 7(
)2(DVD-RAM) DVD-VR ،4  JPEG،7  ،5MPEG4 ،7،6DivX ،7 (
)3(DVD) DVD-R6،  فيديوDivX، 7(
)4(DVD) DVD-RWفيديو  ،DVD-VR،6DivX ، 7 (

 +R/RW(فيديو)
ية، الفيديوCDانة ، اسطو[CD،CD-R/RW  CD-DAانة اسطو)5(

1SVCD ،2MP3، 7 ،3WMA، 7 ،4JPEG، 7 ،5MPEG4، 7،
6DivX، 7 ،HighMATة)ت و صور(صو2 ى  املستو[

IEC62107افق مع   تتو1
2 MPEG-13 الطبقة  ،MPEG-2 3 الطبقة
L3 9.0 يندوز جيل تي لوسط الصوالو3

(MBR)افق مع معدل البت املتعدد غير متو
Exif Ver 2.1 JPEGط القاعدة ملفات خطو4

 بيكسلx 6144 4096 و x 160 120ة: بني حتليل الصور
)4:2:0 أو 4:2:2عي هو ميز الفر(التر

 املتعددة أو مسجالتPanasonic SDات  املسجلة مع كاميرMPEG4بيانات 5
DVDية الفيديو
MPEG4/نظام الفيديو ASF) (مقاييس SD VIDEOاصفات افق مع موتتو

G.726ت ميز)/نظام الصو(مختصر التر
65.x،4.x  ،DivX 3.11

GMCكي) (املعادل العاملي احلر
ةالصوره وت الذي ميكن متييزيات الصوالعدد الكلي باجلمع بني محتو7

400الفيديو و ة والصورت ويات الصو حملتو4000عات اجملموالفيديو وو
عاتللمجمو

االلتقاطااللتقاطااللتقاطااللتقاطااللتقاط
جةطول املو

CD/DVD 662مترنانو785 متر/نانو
خرج الصوت (االسطوانة)خرج الصوت (االسطوانة)خرج الصوت (االسطوانة)خرج الصوت (االسطوانة)خرج الصوت (االسطوانة)

السماعة األمامية اليمنىى وقناة (السماعة األمامية اليسر5.1   اتعدد القنو
تسماعة صوى وت اإلحاطة اليسرسماعة صوسطى والسماعة الوو

عي)ددات املنخفضة الفرمجهار التراإلحاطة اليمنى و
Line out)أداء الصوت (مت قياسه بواسطة طرف التوصيل أداء الصوت (مت قياسه بواسطة طرف التوصيل أداء الصوت (مت قياسه بواسطة طرف التوصيل أداء الصوت (مت قياسه بواسطة طرف التوصيل أداء الصوت (مت قياسه بواسطة طرف التوصيل 

ددإستجابة التر
 ديسبل) –2 ديسبل،+1تز (هر كيلو20تز الى  هر4تيةصوCD انة اسطو • 

قسم الفيديوقسم الفيديوقسم الفيديوقسم الفيديوقسم الفيديو
نظام الفيديونظام الفيديونظام الفيديونظام الفيديونظام الفيديو

625PAL/50 ،525PAL/60 ،NTSCةنظام اإلشار
خرج الفيديو املركبخرج الفيديو املركبخرج الفيديو املركبخرج الفيديو املركبخرج الفيديو املركب

م) اوp-p) 75لت  فو1    ى اخلرجمستو
 نظام)1س (مقبس دبوف التوصيلطر

S-videoخرج الفيديو خرج الفيديو خرج الفيديو خرج الفيديو خرج الفيديو 
م) اوp-p) 75لت  فوY    1ى خرج مستو
)PALم) ( اوp-p) 75لت  فوC    0.3ى خرج مستو

)NTSCم) ( اوp-p) 75لت  فو0.286  
 نظام)S) 1ف  طر          ف التوصيلطر

خرج فيديو الكمبونانتخرج فيديو الكمبونانتخرج فيديو الكمبونانتخرج فيديو الكمبونانتخرج فيديو الكمبونانت
i(480)525/p(480)525 :NTSC] ، ، ، ، ،[i(576)625/p(576)625 :PAL

م) اوp-p) 75لت  فوY1ى خرج مستو
م) اوp-p) 75لت  فوPB0.7ى خرج مستو
م) اوp-p) 75لت  فوPR 0.7ى خرج مستو

 نظام)1: احمر) (PR: ازق، PB: اخضر، Yس (مقبس دبوف التوصيلطر
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يـقـةظـة احلـقـوق حـســب طــرجـيـة مـحـفــولــوي هـذا املـنـتـج عـلـى تـكــنــويـحـتــو
حقوق امللكـيـةاليات املتحـدة واع في الواءات اإلختـراملطالبات لبعـض بـر

ين. يـجـبمالكي احلـقـوق األخـرفيـزن وكة ماكـرودية التي متلـكـهـا شـرالفـر
جيةلوفيزن الستخدام هذه التكنوكة ماكروخيص من شراحلصول على تر

ىض أخرعرولي وض املنزهي معدة الستخدامات العرظة احلقوق، واحملفو
فيزن الهندسية العكسيةكة ماكروخيص من شردة فقط األ اذا مت الترمحدو

عني.أو الفك ممنو

،HDCD® ، High Definition Compatible Digital® و
 Pacific  Microsonics™يةية مسجلة او عالمات جتار  هي اما عالمات جتار

الـبـلــداناليـات املـتـحــدة و/او  فـي الـو.Pacific Microsonics, Incكـة، لـشــر
ى.االخر

 هـذا.Pacific Microsonics, Inc. ةكـرش نم ـصـيخرـتب ـعّنـصم HDCD ماـظن
اع التالية:اءات االختراحدة او اكثر من براملنتج مغطي بو

، 5,479,168،5,638,074يكية: اليات املتحدة االمرفي الو
5,640,161 ،5,808,574 ،5,838,274،5,854,600  ،5,864,311،
اع املعلقة.اءات االختر، مع بر669114اليا: في استر، و5,872,531

“DTS” و “DTS Digital Surround”كـةية مسـجـلـة لـشـر هي عـالمـات جتـار
Digital Theater Systems, Inc..

.Dolby Laboratoriesكة خصة من شرجب رأنتج مبو
“Dolby” و “Pro Logic”مز الر وDكةية خاصة بشردوج هي عالمات جتار املز

Dolby Laboratories.
عدم التقييد بالنقاط التالية ميكن ان يسبب مشاكل.

فتح/اغالق صينية االسطوانةفتح/اغالق صينية االسطوانةفتح/اغالق صينية االسطوانةفتح/اغالق صينية االسطوانةفتح/اغالق صينية االسطوانة

ادخال االسطوانة بصورة صحيحةادخال االسطوانة بصورة صحيحةادخال االسطوانة بصورة صحيحةادخال االسطوانة بصورة صحيحةادخال االسطوانة بصورة صحيحة

ن في الرسـمّادخل االسطوانة بصورة صحيحة في املـوضـع كـمـا هـو مـبـي•
التخطيطي في االعلى.

ضع فقط اسطوانة واحدة على الصينية.•
ادخل االسطوانة بحيث يكون جانب امللصق باجتاه االعلى.•

افتح/اغلق الصينية بواسطةافتح/اغلق الصينية بواسطةافتح/اغلق الصينية بواسطةافتح/اغلق الصينية بواسطةافتح/اغلق الصينية بواسطة
] فقط.] فقط.] فقط.] فقط.] فقط.c, OPEN/CLOSEالزر [الزر [الزر [الزر [الزر [

ال تسحب الصينية.ال تسحب الصينية.ال تسحب الصينية.ال تسحب الصينية.ال تسحب الصينية. ال تدفع الصينيةال تدفع الصينيةال تدفع الصينيةال تدفع الصينيةال تدفع الصينية
بيدك.بيدك.بيدك.بيدك.بيدك.

ادخل االسطوانة بحيثادخل االسطوانة بحيثادخل االسطوانة بحيثادخل االسطوانة بحيثادخل االسطوانة بحيث
تــــــثــــــبــــــت داخــــــل دلـــــــيـــــــلتــــــثــــــبــــــت داخــــــل دلـــــــيـــــــلتــــــثــــــبــــــت داخــــــل دلـــــــيـــــــلتــــــثــــــبــــــت داخــــــل دلـــــــيـــــــلتــــــثــــــبــــــت داخــــــل دلـــــــيـــــــل

الصينية.الصينية.الصينية.الصينية.الصينية.

 سم سم سم سم سم8 سم سم سم سم سم12

لتنظيف هذه الوحدة، امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافـة.لتنظيف هذه الوحدة، امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافـة.لتنظيف هذه الوحدة، امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافـة.لتنظيف هذه الوحدة، امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافـة.لتنظيف هذه الوحدة، امسحها بقطعة قماش ناعمة وجافـة. 
ين لتنظيفق الطالء أو البنزّقال تعمد ابدا الى استخدام الكحول أو مر•

حدة.هذه الو
فقة معأ التعليمات املـريا، اقر قبل استعمال قطعة قماش معاجلة كيـمـاو•

هذه قطعة القماش بعناية.

ال تعمد الى استعمال منظفات العدسة املتوفرة في األسواق النها قد حتلقال تعمد الى استعمال منظفات العدسة املتوفرة في األسواق النها قد حتلقال تعمد الى استعمال منظفات العدسة املتوفرة في األسواق النها قد حتلقال تعمد الى استعمال منظفات العدسة املتوفرة في األسواق النها قد حتلقال تعمد الى استعمال منظفات العدسة املتوفرة في األسواق النها قد حتلق
لكنـه يـعـتـمـد عـلـى (ال داعي لتنـظـيـف الـعـدسـة عـادة. وأضرار بـهـذا اجلـهـاز.أضرار بـهـذا اجلـهـاز.أضرار بـهـذا اجلـهـاز.أضرار بـهـذا اجلـهـاز.أضرار بـهـذا اجلـهـاز.

ف تشغيل اجلهاز.)ظرو

من اجل احلصول على صوت حاد وواضح (دك الكاسيت)من اجل احلصول على صوت حاد وواضح (دك الكاسيت)من اجل احلصول على صوت حاد وواضح (دك الكاسيت)من اجل احلصول على صوت حاد وواضح (دك الكاسيت)من اجل احلصول على صوت حاد وواضح (دك الكاسيت)
تـيــةعـيـة جــيــدة لــالعــادة الــصــويـة لـضــمــان نــوة دورس بــصــورـف الــرؤوّنــظ

فق).يط تنظيف (غير مرالتسجيل. استعمل شرو

الصيانةالصيانةالصيانةالصيانةالصيانة

اجراء التعامل مع الصينية/االسطوانةاجراء التعامل مع الصينية/االسطوانةاجراء التعامل مع الصينية/االسطوانةاجراء التعامل مع الصينية/االسطوانةاجراء التعامل مع الصينية/االسطوانة

Windowsالشعار  وWindows Mediaالعالمة 
ية مسجلةية أو عالمات جتارهي عالمات جتار

اليات في الوMicrosoft Corporationكة لشر
ى.املتحدة و/أو الدول االخر

WMAور من قبلّ هو نظام ضغط بيانات مط
. حتقق هذهMicrosoft Corporationكة شر

زّلكنها تتمي وMP3ت دة الصوامللفات نفس جو
.MP3بحجم ملف أصغر من امللف 

ظةة محفوت املسجل بالشفرجمة الصو لترMPEG Layer-3التقنية 
.Thomson multimedia و Fraunhofer IISف سميا من طرر

 هما إماHighMATالشعار  وHighMATTMة العبار
يتان مسجلتانيتان أو عالمتان جتارعالمتان جتار

اليات املتحدة في الوMicrosoft Corporationكة لشر
ى.و/أو الدول األخر

Visual patent portfolio license خـيــص مــن مت تـصـنـيـع هـذا املــنــتــج بــتــر
MPEG-4ي للصوراالستعمال غير التجارض املشاهدة الشخصية و لغر

MPEG-4) لـلـمـشـاهـدة  MPEG-4افق مع مـقـايـيـس  الـتـي تـتـو(i)ة املشـفـر
Videoو/أو (س (ii)ميز صـور  حل ترMPEG-4افقةها مبـو التي مت تشفير

افقةية و/أو مت احلصول على موغير جتاراملستهلك في فعالية شخصية و
نةخصة مضموجد ر. التوMPEG-4فير صور  لتوMPEG LAاسطة املوزع بو

أو مضمون ألي استعمال آخر.
مـات اضـافـيـة مـن ضـمـنـهـا تـلـك الــتــي تــتــعــلــقميـكـن احلـصـول عـلــى مــعــلــو

كةخيص من شرالترية والتجاراالستعماالت الداخلية ويج، وبالترو
MPEG LA, LLC انظر .http://www.mpegla.com.

.DivX CertifiedTMسمي منتج ر
 الفيديو DivX® 5 ،DivX® 4 ،DivX® 3،DivX®VODيات الفيديو ض محتوعر

).DivX CertifiedTMجية لوافق مع متطلبات التكنو(التي تتو

يــة و الـعـالمـات املـتـعـلـقـة بـهـا هـي عـالمـات جتـارDivX ،DivX Certifiedان 
خيص.جب التـرمت استخدامها مبو. و.DivXNetworks, Incكة كة لشرمملو

42

AR-34-35[RQT8251_G]-3 6/10/05, 11:33 AM35



حت
ل 

دلي
 

حت
ل 

دلي
 

حت
ل 

دلي
 

حت
ل 

دلي
 

حت
ل 

دلي
 

ّّّّ ّ
ل /

طا
ألع

ي ا
ر

ل /
طا

ألع
ي ا

ر
ل /

طا
ألع

ي ا
ر

ل /
طا

ألع
ي ا

ر
ل /

طا
ألع

ي ا
ر

ت
لغا

 ال
وز

رم
مة 

قائ
 

ت
لغا

 ال
وز

رم
مة 

قائ
 

ت
لغا

 ال
وز

رم
مة 

قائ
 

ت
لغا

 ال
وز

رم
مة 

قائ
 

ت
لغا

 ال
وز

رم
مة 

قائ
 

34
RQT8251

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

ّّدليل حتدليل حتدليل حتدليل حتدليل حت ّّ ري األعطالري األعطالري األعطالري األعطالري األعطالّ

،،،،،للللليييييغغغغغشششششتتتتتلللللللللل     دددددااااادددددعععععتتتتتسسسسسالالالالالااااا     عععععضضضضضووووو     يييييففففف     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا     نننننااااا     نننننممممم     مممممغغغغغرررررلللللاااااببببب
.....رررررااااارررررمممممتتتتتسسسسساااااببببب     رررررّّّّّيييييغغغغغتتتتتتتتتتووووو     ضضضضضرررررعععععلللللااااا     ةةةةةشششششاااااششششش     ءءءءءيييييضضضضضتتتتت

الشاشة معتمة.الشاشة معتمة.الشاشة معتمة.الشاشة معتمة.الشاشة معتمة.
“NO PLAY”

“NO DISC”

“F61”

“DVD U11”
“ERROR”

“DVD HMM”
MMقم.مز الى ر تر

إخطارات نافذة عرض الوحدةإخطارات نافذة عرض الوحدةإخطارات نافذة عرض الوحدةإخطارات نافذة عرض الوحدةإخطارات نافذة عرض الوحدة
اوقف تشغيل وظيفة االستعراض.•
ً. اذا مت ضبط الساعة، سوف يتم ايقاف تشغيل وظيفة االستعراض اوتوماتيكيا•
لزيادة سطوع النافذة. [SHIFT]+[DIMMER] اضغط•
افقة.انة متوحدة، أدخل اسطوانة ال ميكن تشغيلها في هذه الو أدخلت اسطو•
غة.انة فار أدخلت اسطو•
انة.انة؛ أدخل اسطودخل اسطوُ لم ت•
ة صحيحة.انة بصورة صحيحة، ادخل االسطوانة بصوردخل االسطوُ لم ت•
قم بتصحيح توصيالت كبالت السماعات. افحص و•

ع لديك.ّعالج املشكلة بذلك، هناك مشكلة في إمداد التيار. اتصل باملوزُإذا لم ت
انة متسخة. امسحها لتنظيفها. االسطو•
حاول من جديد.أ التعليمات و قمت بتنفيذ تشغيل خاطيء. اقر•
أعد تشغيلهقف تشغيل اجلهاز وحدة. أو على حالة الو”H“ف قم الذي يلي احلرمبا حدثت مشكلة. يعتمد الر ر•

دد ثم أعد توصيله.افصل سلك التيار املترقف تشغيل اجلهاز واء بديل، أوكإجرى. وة أخرمر
هل للقيام باخلدمة.اتصل بشخص مؤقم اخلدمة وة على رقم اخلدمة، قم بالقاء نظر إذا لم يختفي ر•

“This disc may not be played in
your region”

ال يتم عرض البيانات على الشاشة.ال يتم عرض البيانات على الشاشة.ال يتم عرض البيانات على الشاشة.ال يتم عرض البيانات على الشاشة.ال يتم عرض البيانات على الشاشة.
“ ”

“Cannot play group xx, content xx”
“Cannot display group xx, content xx”

“Group xx, content xx is protected”

“Cannot play audio”
“No audio”

“Check the disc”

  “Authorization Error” DivX

“Rented Movie Expired” DivX

االخطارات املعروضة على شاشة التلفزيوناالخطارات املعروضة على شاشة التلفزيوناالخطارات املعروضة على شاشة التلفزيوناالخطارات املعروضة على شاشة التلفزيوناالخطارات املعروضة على شاشة التلفزيون
-DVD ةناوطسا تناك اذا وا ةدحولل هسفن وه اهب صاخلا ميلقالا مقر نوكي يتلا DVD-Video ةناوطسا ضرع كنكمي •

Video ةمالعلا لمحت “ALL”. ةيسيئرلا ةدحولل ةيفلخلا ةهجلا يف دوجوملا ةدحولل ميلقالا مقر ديكوتب مق.
”Display“. ضمن القائمة ”On-Screen Messages“ في ”On“ قم بإختيار •

انة.حدة او االسطواسطة الو مينع التشغيل بو•
افقة.ة غير متوض صور ال حتاول عر•

ضها.يات محمية. الميكنك عرعة أو محتوض مجموحتاول عر•
ض الفيديو فقط.ضه. ميكن عرحدة من عرت غير مسجل، أو مت تسجيله بصيغة الميكن للوالصو•

سخة.انة وقد تكون االسطو•
يات علىض احملتومز تسجيل مختلف. الميكنك عراءها بر التي مت شرDivX VODيات ض محتوحتاول عر•

حدة.هذه الو
ض. هو صفر. الميكن العرDivX VODض ات عرالعدد املتبقي من دور•

اعادة ضبط الذاكرة (االعداد)اعادة ضبط الذاكرة (االعداد)اعادة ضبط الذاكرة (االعداد)اعادة ضبط الذاكرة (االعداد)اعادة ضبط الذاكرة (االعداد)
ة:دة ادناه العادة ضبط الذاكرجواجع التعليمات املوث احلاالت التالية، رعند حدو

ار عند ضغطها. التستجيب االزر•
ة.يات الذاكراعادة ضبط محتويد مسح و تر•

العادة ضبط الذاكرةالعادة ضبط الذاكرةالعادة ضبط الذاكرةالعادة ضبط الذاكرةالعادة ضبط الذاكرة
.).).).).)2 دقائق على االقل قبل تنفيذ اخلطوة  دقائق على االقل قبل تنفيذ اخلطوة  دقائق على االقل قبل تنفيذ اخلطوة  دقائق على االقل قبل تنفيذ اخلطوة  دقائق على االقل قبل تنفيذ اخلطوة 3. (انتظر . (انتظر . (انتظر . (انتظر . (انتظر ACافصل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد افصل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد افصل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد افصل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد افصل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد 1
ًً وحتتفظ به مضغوطا وحتتفظ به مضغوطا وحتتفظ به مضغوطا وحتتفظ به مضغوطا وحتتفظ به مضغوطا[yyyyy/I]بينما تضغط زر بينما تضغط زر بينما تضغط زر بينما تضغط زر بينما تضغط زر 2 ًً .....AC على الوحدة الرئيسية، اعد توصيل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد  على الوحدة الرئيسية، اعد توصيل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد  على الوحدة الرئيسية، اعد توصيل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد  على الوحدة الرئيسية، اعد توصيل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد  على الوحدة الرئيسية، اعد توصيل سلك مصدر التزود بالتيار املتردد ً

–“تظهر  – – – – – – – ضة. على العار”
.....[yyyyy/I]اطلق الزر اطلق الزر اطلق الزر اطلق الزر اطلق الزر 3

يتم اعادة جميع التهيئات الى التهيئة املسبقة التي مت ضبطها في املصنع.
ة.د الذاكرحتتاج الى اعادة ضبط بنو

_____

21
_____
_____

_____
17

4

31

31

9
9

29
4
_____
_____
35

7, 6

4
_____
_____
_____

قائمة رموز اللغاتقائمة رموز اللغاتقائمة رموز اللغاتقائمة رموز اللغاتقائمة رموز اللغات
6566ية:األبخار

6590بيجانية:األذر
8582دية:األر
7289مينية:األر

6583األسامية:
6565ية:األفار

8381األلبانية:
6869األملانية:

7079ية:يزاألملانية الفرو
7089يانية:يزاألملانية الفر

6577ية:األمهار
8590بكستانية:األوز

8575انية:كراألو
7982ية:األور
7165لندية:األير

7383األ يسلندية:
6589ية:األميار

7178انية:اإلسبانية اجلور
6983اإلسبانية:

6979انتو:األسبر
6984نية:اإلستو

7168اإلسكتلندية:
6978ية:اإلجنليز

6570يقية:اإلفر
7378نيسية:اإلندو

7365ا:لينجوإنتر
7384اإليطالية:
6985الباسكية:

8083نية:البشتو
6665ية:البشكير

8084تغالية:البر
6682نية:يتوالبر

8065البنجابية:
6678البنغالية:

6671ية:البلغار
6890تانية:البو

7789مية:البور
8076لندية:البو

6672ية:البيهار
8476التاغالوغ:
8465التاميلية:

8472التايلندية:
8484ية:التتار

6783التشيكية:
8475كمنستانية:التر
8482كية:التر
8479نغالية:التو
8487ية:التو

6679التيبتية:
8473ينية:التيغر

8469ية:غوالتيلو
7565جية:اجلور

6865كية:الدمنار
7576نالندية:كية اجلرالدمنار

8277مانية:ايتوروالر
8285سية:الرو

6669سيا البيضاء:رو
8279مانية:الرو
7779لدية:مانية املوالرو
7678ية:ائرالز

8872سية:الزو
8377ية:السامو

8365يتية:السانسيكر
8368السندية:

8385ية:السندانيز
8375فاكية:السلو
8376فاتية:السلو

8373السنغالية:
8387احيلية:السو
8386يدية:السو
8378ناية:الشو
8382بية:الصر
8372اتية:بية-الكروالصر
8379مالية:الصو

9072الصينية:

8471الطاجكية:
9085لية:الظو
7387ية:العبر
6582بية:العر

7065سية:الفار
7082نسية:الفر
7176ا:نسية جالسيزالفر

7073الفنلندية:
8679كية:البوالفو

8673الفيتنامية:
7074الفيجية:

7575خستانية:القاز
7589ية:غيزالقر

6765نية:الكاتالو
7578يسية:الكانر

8185الكتشية:
7583ية:الكشمير

7585دية:الكر
7282اتية:الكرو
7579ية:الكور

7577دية:الكمبو
6779سيكية:الكور
7679تية:الالو

7665الالتينية:
7686الالتفية:

7684انية:اللثو
7285ية:اجملر

7775نية:املسدو
7771املاالغاسية:

7783ية:املاالو
7776املاالياالسية:

7784املالطية:
7782اتية:املار

7773ية:املاور
7778لية:املنغو

7865ية:الناور
7879يجية:النرو

7869النيبالية:
7265سية:الهاو

7273الهندية:
7185الية:جارالهندية اجلو

7876لندية:الهو
6789ية:اليزالو
8779ية:اليزالو

7465اليابانية:
7487اليافانية:
7473اليدشية:

8979بية:اليور
6976نانية:اليو
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الصورة مضطربة.الصورة مضطربة.الصورة مضطربة.الصورة مضطربة.الصورة مضطربة.

مقاس الصورة اليتالئم مع الشاشة.مقاس الصورة اليتالئم مع الشاشة.مقاس الصورة اليتالئم مع الشاشة.مقاس الصورة اليتالئم مع الشاشة.مقاس الصورة اليتالئم مع الشاشة.
DivXايقاف الصورة. ايقاف الصورة. ايقاف الصورة. ايقاف الصورة. ايقاف الصورة. 

قد يتم العرض على التلفزيون بشكلقد يتم العرض على التلفزيون بشكلقد يتم العرض على التلفزيون بشكلقد يتم العرض على التلفزيون بشكلقد يتم العرض على التلفزيون بشكل
خاطئ او تظهر االلوان خافتة.خاطئ او تظهر االلوان خافتة.خاطئ او تظهر االلوان خافتة.خاطئ او تظهر االلوان خافتة.خاطئ او تظهر االلوان خافتة.

ال يتم عرض القوائم بصورة صحيحة.ال يتم عرض القوائم بصورة صحيحة.ال يتم عرض القوائم بصورة صحيحة.ال يتم عرض القوائم بصورة صحيحة.ال يتم عرض القوائم بصورة صحيحة.

التعمل وظيفة التكبير بشكل جيد.التعمل وظيفة التكبير بشكل جيد.التعمل وظيفة التكبير بشكل جيد.التعمل وظيفة التكبير بشكل جيد.التعمل وظيفة التكبير بشكل جيد.

تختفي الصورة عن شاشة التلفزيونتختفي الصورة عن شاشة التلفزيونتختفي الصورة عن شاشة التلفزيونتختفي الصورة عن شاشة التلفزيونتختفي الصورة عن شاشة التلفزيون
أو تظهر خطوط على الشاشة.أو تظهر خطوط على الشاشة.أو تظهر خطوط على الشاشة.أو تظهر خطوط على الشاشة.أو تظهر خطوط على الشاشة.

_____
7

19

21
15
_____
_____

_____
21

15
20
_____
15
_____
_____
_____
_____

الصورة التدريجيةالصورة التدريجيةالصورة التدريجيةالصورة التدريجيةالصورة التدريجية
توجد صورة شبحية عند تشغيل اخلرجتوجد صورة شبحية عند تشغيل اخلرجتوجد صورة شبحية عند تشغيل اخلرجتوجد صورة شبحية عند تشغيل اخلرجتوجد صورة شبحية عند تشغيل اخلرج

التدريجي.التدريجي.التدريجي.التدريجي.التدريجي.

الصورة ليست باخلرج التدريجي.الصورة ليست باخلرج التدريجي.الصورة ليست باخلرج التدريجي.الصورة ليست باخلرج التدريجي.الصورة ليست باخلرج التدريجي.

لكنية، و الفيديوDVDانة ير او املادة املستعملة على اسطويقة التحرقد حتدث هذه املشكلة بسبب طر•
 علىPicture Menu في ”Video Output Mode“يتم تصحيحها باستعمال اخلرج املتشابك. قم بتغيير 

 “625i” 525“اوi”.
من”525p“ او ”625p“ . او اختر ”PRG“ض  حتى يتم عر[SHIFT]+[PROGRESSIVE]اضغط •

“Video Output Mode” من Picture Menu.
، يصبح اخلرجS VIDEO OUT او VIDEO OUTف يون من خالل طرحدة بالتلفزاذا مت توصيل الو•

.”PRG“ض ، حتى لو مت عرًمتشابكا

19

19, 13

7

يتم سماع ضوضاء.يتم سماع ضوضاء.يتم سماع ضوضاء.يتم سماع ضوضاء.يتم سماع ضوضاء.
ًً يظهر مرتعشا يظهر مرتعشا يظهر مرتعشا يظهر مرتعشا يظهر مرتعشا”ST“املؤشر املؤشر املؤشر املؤشر املؤشر  ًً  أو ال يضيء. أو ال يضيء. أو ال يضيء. أو ال يضيء. أو ال يضيء.ً

الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.
يتم سماع صوت نقر.يتم سماع صوت نقر.يتم سماع صوت نقر.يتم سماع صوت نقر.يتم سماع صوت نقر.

يتم سماع صوت طنني بسيط أثناءيتم سماع صوت طنني بسيط أثناءيتم سماع صوت طنني بسيط أثناءيتم سماع صوت طنني بسيط أثناءيتم سماع صوت طنني بسيط أثناء
.....AMاالستماع الى بث املوجة االستماع الى بث املوجة االستماع الى بث املوجة االستماع الى بث املوجة االستماع الى بث املوجة 

االستماع الى الراديواالستماع الى الراديواالستماع الى الراديواالستماع الى الراديواالستماع الى الراديو
.AM أو FMائي اضبط اجتاه الهو•
جي.ائي خار استعمل هو•

حدة.ضع اإليقاف أو افصله عن الويون الى و أدر جهاز التلفز•
ى.ائي عن األسالك أو الكبالت األخر افصل الهو•

_____
30

_____
_____

جودة الصوت ضعيفة.جودة الصوت ضعيفة.جودة الصوت ضعيفة.جودة الصوت ضعيفة.جودة الصوت ضعيفة.
ًًالتسجيل ليس ممكناالتسجيل ليس ممكناالتسجيل ليس ممكناالتسجيل ليس ممكناالتسجيل ليس ممكنا ًً.ً....

استعمال دك الكاسيتاستعمال دك الكاسيتاستعمال دك الكاسيتاستعمال دك الكاسيتاستعمال دك الكاسيت
س.ف الرؤوّنظ•
يط الصق.عها، قم بتغطية الفتحات بشر إذا كانت السنة منع احملو قد مت نز•

35

23

.SEARCHابات عادية أثناء البحث بعض اإلضطر•
.ويديفلا تاتيساك  لجسم زاهج لالخ نم ةلّصوم تسيلو ،نويزفلتلا زاهجب ةرشابم ةلّصوم ةدحولا نأ نم دكأت•
Picture Menu”. DivX“ نم ”Source Select“ رييغتب مق•

”Video“. في بطاقة ”TV Aspect“قم بتغيير •
قم بتغيير تهيئة التكبير.•
 جيجابايت.2 أكثر من DivXة اذا كانت ملفات قف الصورقد تتو•
حدة.يون نظامني مختلفني للوالتلفزحدة وتستعمل الو•

.PALيون متعدد االنظمة او من نظام استعمل تلفز
نك.يوانة اليتطابق مع تلفزالنظام املستعمل باالسطو•

.NTSCيون من نظام  بشكل صحيح على تلفزPALانات املسجلة بنظام ض االسطوالميكن عر–
PALيون من نظام  ملشاهدتها على تلفزPAL 60 الى NTSCات يل اشارحدة من حتوميكن لهذه الو–

.)”Video“ من بطاقة ”NTSC Disc Output“(بند 
.”x1.00“م الى استعادة نسبة الزو•
.”0“ على Display Menu في ”Subtitle Position“  اضبط •
يون.ة التلفزظيفة تكبير صورقف واو•
ي. او قم بالضبط اليدوًطة مسبقاى لالبعاد املضبواستخدم النسب األخر•
انة. لنوع االسطوًقد التعمل تبعا في املشاهد املعتمة وًظيفة التكبير بشكل جيد، خصوصاالتعمل و•
ابات.ية أن حتدث بعض االضطراتف اخللوميكن للهو•
جي لتحسني استقبال البث.ائي خارائي داخلي، استخدم هوإذا كنت تستخدم هو•
حدة.يون من الوائي التلفزحدة. افصل كبل هويب جدا من الوائي قركبل الهو•

44

صفحةصفحةصفحةصفحةصفحةالصوت غير عادي او غير صحيحالصوت غير عادي او غير صحيحالصوت غير عادي او غير صحيحالصوت غير عادي او غير صحيحالصوت غير عادي او غير صحيح
الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.الصوت مصحوب باضطرابات.

التعمل املؤثرات.التعمل املؤثرات.التعمل املؤثرات.التعمل املؤثرات.التعمل املؤثرات.

يتم سماع صوت طنني أثناء العرض.يتم سماع صوت طنني أثناء العرض.يتم سماع صوت طنني أثناء العرض.يتم سماع صوت طنني أثناء العرض.يتم سماع صوت طنني أثناء العرض.

ال يصدر صوت.ال يصدر صوت.ال يصدر صوت.ال يصدر صوت.ال يصدر صوت.

.WMAانة ض اسطوضاء عند عرقد حتدث الضو•
انات.تية ال تعمل أو يكون لها تأثير أقل مع بعض األسطوات الصوثر بعض املؤ•
.ضرعلا ةعرس رييغتب تمق اذا Dolby Pro Logic II و يلصألا توصلا ةيعونل ةددعتملا عاضوألا ةفيظو لمعتال •
ةعي. احتفظ باألجهزددات اخلفيضة الفرب مجهار الترسنتي بقردد أو مصباح فلورجد سلك تيار متر يو•

عي.ددات اخلفيضة الفراألسالك بعيدة عن مجهار الترو
ض.عة العرت عند قيامك بتغيير سرقت للصوقف مؤقد يحدث تو•
DivXينها.  كيبة امللفات التي مت تكوت بسبب تراج الصواليتم اخر•

_____
_____
_____
_____

_____
17

القوائمالقوائمالقوائمالقوائمالقوائم
 كمصدر.”DVD/CD“قم باختيار •.....SETUPال ميكن عرض قوائم البنود ال ميكن عرض قوائم البنود ال ميكن عرض قوائم البنود ال ميكن عرض قوائم البنود ال ميكن عرض قوائم البنود 

ائي.العشومج وض املبرالغاء العر•
_____
18

الصورة غير عادية او غير قابلة للمشاهدةالصورة غير عادية او غير قابلة للمشاهدةالصورة غير عادية او غير قابلة للمشاهدةالصورة غير عادية او غير قابلة للمشاهدةالصورة غير عادية او غير قابلة للمشاهدة
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ة أدناه. إذا لم تكن متيقنا من بعض نقاط الفحص أو طرق عالجها املشار اليها في اجلدول، ال حتاول حل املشكلةص املذكوراء الفحوقبل طلب الصيانة، قم بإجر
شادات.ع من أجل اإلرّة املوزقم باستشارو

ال يتم توصيل التيار.ال يتم توصيل التيار.ال يتم توصيل التيار.ال يتم توصيل التيار.ال يتم توصيل التيار.
.....ررررراااااظظظظظتتتتتنننننالالالالالااااا     عععععضضضضضووووو     ىىىىىلللللااااا     ااااايييييئئئئئاااااقققققلللللتتتتت     ةةةةةدددددحححححووووولللللااااا     لللللقققققتتتتتنننننتتتتت

صفحةصفحةصفحةصفحةصفحةالتيارالتيارالتيارالتيارالتيار
8دد بإحكام.أدخل سلك التيار املتر•

28 ,29ظيفة االيقاف التلقائي.م او وقت النواسطة مؤضع االستعداد للتشغيل بوحتول اجلهاز الى و•

الوظيفة التستجيب او متعذرةالوظيفة التستجيب او متعذرةالوظيفة التستجيب او متعذرةالوظيفة التستجيب او متعذرةالوظيفة التستجيب او متعذرة
اجلهاز ال يستجيب عند ضغط األزرار.اجلهاز ال يستجيب عند ضغط األزرار.اجلهاز ال يستجيب عند ضغط األزرار.اجلهاز ال يستجيب عند ضغط األزرار.اجلهاز ال يستجيب عند ضغط األزرار.

ال ميكن إجراء اي تشغيل بواسطة وحدةال ميكن إجراء اي تشغيل بواسطة وحدةال ميكن إجراء اي تشغيل بواسطة وحدةال ميكن إجراء اي تشغيل بواسطة وحدةال ميكن إجراء اي تشغيل بواسطة وحدة
التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.

DVD.الميكن عرض اسطوانات الميكن عرض اسطوانات الميكن عرض اسطوانات الميكن عرض اسطوانات الميكن عرض اسطوانات 

التوجد صورة او صوت.التوجد صورة او صوت.التوجد صورة او صوت.التوجد صورة او صوت.التوجد صورة او صوت.

نسيت كلمة سر معيار تقييد العرض.نسيت كلمة سر معيار تقييد العرض.نسيت كلمة سر معيار تقييد العرض.نسيت كلمة سر معيار تقييد العرض.نسيت كلمة سر معيار تقييد العرض.
أعد جميع التهيئات الى تهيئات

املصنع.

ة في هذا الدليل.انات غير تلك املذكورحدة ال ميكنها تشغيل اسطوهذه الو•
انة.ة على االسطوقد تكون بعض التشغيالت محظور•
املبية أو العواكم اإلستاتيكية الكهرة سليمة بسبب البرق أو ترحدة بصورميكن أن ال يتم تشغيل الو•

قف تشغيل اجلهازاء بديل، أوكإجرى. وة أخرأعد تشغيله مرقف تشغيل اجلهاز وى. أوجية األخراخلار
دد ثم أعد توصيله.افصل سلك التيار املترو

بة.طور الرّحدة: انتظر ملدة ساعة أو ساعتني حتى تتبخبة داخل الوطوتكثفت الر•
يات.تأكد من صحة إدخال البطار•
يات جديدة.يات، استبدلهم ببطارغت شحنة البطارفر•
قم بالتشغيل.حدة التحكم عن بعد جتاه املستشعر و وّجهو•
.CDضع  اليقاف تشغيل و[CD MODE]. اضغط CDضع مت تشغيل الو•
ت.ة او الصوافحص توصيل الصور•
ة او تهيئة الدخل للجهاز املوصل.افحص القدر•
انة.انة االسطوتأكد من تسجيل مادة ما على اسطو•
[L STOP]ابق الزر ض، اضغط و كمصدر العر”DVD/CD“ضع أثناء اختيار الوضع االيقاف وفي و•

ةحدة التحكم عن بعد حتى تختفي العبار على و[h10]الزر ئيسية وحدة الر على الوًطامضغو
“Initialised”يون. من التلفز

ى.ة أخرضع التشغيل مرضع االيقاف ثم وحدة الى وأدر الو
د جميع التهيئات الى قيم تهيئتها األصلية.تعو

17, 4
_____
_____

_____
8

8

10

14

7, 6
_____
_____
_____

طريقة التشغيل غير مرغوبة او غير متوقعةطريقة التشغيل غير مرغوبة او غير متوقعةطريقة التشغيل غير مرغوبة او غير متوقعةطريقة التشغيل غير مرغوبة او غير متوقعةطريقة التشغيل غير مرغوبة او غير متوقعة
ًًتستغرق وقتاتستغرق وقتاتستغرق وقتاتستغرق وقتاتستغرق وقتا ًً  قبل بدء العرض. قبل بدء العرض. قبل بدء العرض. قبل بدء العرض. قبل بدء العرض.ً

الفولدرات األعمق من الطبقة الثامنةالفولدرات األعمق من الطبقة الثامنةالفولدرات األعمق من الطبقة الثامنةالفولدرات األعمق من الطبقة الثامنةالفولدرات األعمق من الطبقة الثامنة
على اسطوانة بيانات اسطوانة ال يتمعلى اسطوانة بيانات اسطوانة ال يتمعلى اسطوانة بيانات اسطوانة ال يتمعلى اسطوانة بيانات اسطوانة ال يتمعلى اسطوانة بيانات اسطوانة ال يتم

عرضها بصورة صحيحة.عرضها بصورة صحيحة.عرضها بصورة صحيحة.عرضها بصورة صحيحة.عرضها بصورة صحيحة.
DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA

ظهر شاشة القائمة أثناء التخطي أوظهر شاشة القائمة أثناء التخطي أوظهر شاشة القائمة أثناء التخطي أوظهر شاشة القائمة أثناء التخطي أوظهر شاشة القائمة أثناء التخطي أوتتتتت
VCDالبحث. البحث. البحث. البحث. البحث. 

التظهر قائمة التحكم باعادة العرض.التظهر قائمة التحكم باعادة العرض.التظهر قائمة التحكم باعادة العرض.التظهر قائمة التحكم باعادة العرض.التظهر قائمة التحكم باعادة العرض.
VCD     ضظيفة التحكم باعادة العرع وم

التعمل وظيفة العرض املبرمج والعرضالتعمل وظيفة العرض املبرمج والعرضالتعمل وظيفة العرض املبرمج والعرضالتعمل وظيفة العرض املبرمج والعرضالتعمل وظيفة العرض املبرمج والعرض
DVD-V     العشوائي.العشوائي.العشوائي.العشوائي.العشوائي.

DVD-Vال يتم عرض البنود املبرمجة. ال يتم عرض البنود املبرمجة. ال يتم عرض البنود املبرمجة. ال يتم عرض البنود املبرمجة. ال يتم عرض البنود املبرمجة. 

”2“تعرض شاشة القائمة العبارة تعرض شاشة القائمة العبارة تعرض شاشة القائمة العبارة تعرض شاشة القائمة العبارة تعرض شاشة القائمة العبارة 
كخيار للمسار الصوتي عند ضغطكخيار للمسار الصوتي عند ضغطكخيار للمسار الصوتي عند ضغطكخيار للمسار الصوتي عند ضغطكخيار للمسار الصوتي عند ضغط

 [AUDIO] + [SHIFT]ولكن اليتم تغيير، ولكن اليتم تغيير، ولكن اليتم تغيير، ولكن اليتم تغيير، ولكن اليتم تغيير ،
DVD-Aالصوت. الصوت. الصوت. الصوت. الصوت. 

اليبدأ العرض.اليبدأ العرض.اليبدأ العرض.اليبدأ العرض.اليبدأ العرض.

يتم استئناف العرض من بداية املساريتم استئناف العرض من بداية املساريتم استئناف العرض من بداية املساريتم استئناف العرض من بداية املساريتم استئناف العرض من بداية املسار
DVD-Aعند تغيير املسار الصوتي. عند تغيير املسار الصوتي. عند تغيير املسار الصوتي. عند تغيير املسار الصوتي. عند تغيير املسار الصوتي. 

يتم تخطي املشاهد بشكل مؤقت.يتم تخطي املشاهد بشكل مؤقت.يتم تخطي املشاهد بشكل مؤقت.يتم تخطي املشاهد بشكل مؤقت.يتم تخطي املشاهد بشكل مؤقت.
DVD-V     DVD-RW  VR     RAM

تي. حتى بعد الصوMP3ة ساكنة على مسار د صورجوقت لكي يبدأ عند وض بعض الوقد يستغرق العر•
ض الصحيح. هذا أمر عادي.قت العرض وبدء املسار، اليتم عر

ية.الفيديوDivX انة هذا أمر عادي على اسطو•
ات طبقة ثامنة.لدرضها كفوات األعمق من الطبقة الثامنة يتم عرلدرالفو•

ية.الفيديوCD انات هذا األمر عادي بالنسبة ألسطو•

.[DVD/CD ,:]من ثم اضغط تني و مر[L]اضغط •

ية.- الفيديوDVDانات ظائف مع بعض اسطوالتعمل هذه الو•

مجتها.ضها حتى لو قمت ببرد ال يتم عربعض البنو•
قمني بشكل عادي.تي ثاني، يتم اظهار رحتى اذا لم يتم تسجيل مسار صو•

ة الساكنة.ي على بيانات الصور التي حتتوMPEG4 و WMAض ملفات حدة من عرقد التستطيع هذه الو•
.DivX VODيات يت منها محتوئيسية التي اشتراجع الصفحة الر، رDivX VODيات ض محتواذا مت عر•

www.divx.com/vod (DivX(مثال: 
ض بشكل صحيح.ى، الميكن العرالصيغ األخر وCD-DAانة تتضمن صيغة اذا كانت االسطو•
.DVD-Audioتية انات الصوهذا األمر عادي بالنسبة لألسطو•

ت خاللدة/نطاق الصوت او تهيئة جوى الصواذا قمت بتغيير مستو•
ADVANCED DISC REVIEWض على الشاشة. اضغطظيفة من دون العر، تستمر الو

[A.DISC REVIEW]ظيفة.ى اللغاء الوة اخر مر

_____

_____
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____
_____

_____
_____

14

الترجمة املكتوبةالترجمة املكتوبةالترجمة املكتوبةالترجمة املكتوبةالترجمة املكتوبة
موضع الترجمة املكتوبة خطأ.موضع الترجمة املكتوبة خطأ.موضع الترجمة املكتوبة خطأ.موضع الترجمة املكتوبة خطأ.موضع الترجمة املكتوبة خطأ.

ال توجد ترجمة مكتوبة.ال توجد ترجمة مكتوبة.ال توجد ترجمة مكتوبة.ال توجد ترجمة مكتوبة.ال توجد ترجمة مكتوبة.
.)Display Menu في ”Subtitle Position“ضع. (اضبط املو•
بة.جمات املكتوض التراعر•
DivXانة.  لالسطوًبة تبعاجمة املكتوض الترقد اليتم عر•

20

15
_____

العالمةالعالمةالعالمةالعالمةالعالمة
DVD-RW  VRانات.ضع مع اسطوضع عالمات املوالميكنك و•ال ميكن إضافة عالمات.ال ميكن إضافة عالمات.ال ميكن إضافة عالمات.ال ميكن إضافة عالمات.ال ميكن إضافة عالمات.   RAM

حدة، الميكنك اضافة العالمات.ض الوانة على شاشة عرقت املنقضي من االسطواذا لم يظهر الو•
_____
_____

ّّدليل حتدليل حتدليل حتدليل حتدليل حت ّّ ري األعطالري األعطالري األعطالري األعطالري األعطالّ

45

ًً تلقائيا تلقائيا تلقائيا تلقائيا تلقائياBيتم ضبط النقطة يتم ضبط النقطة يتم ضبط النقطة يتم ضبط النقطة يتم ضبط النقطة  ًً.ً....
ًًتلقائياتلقائياتلقائياتلقائياتلقائياA-B يتم الغاء تكرار يتم الغاء تكرار يتم الغاء تكرار يتم الغاء تكرار يتم الغاء تكرار  ًً.ً....

A-Bتكرار تكرار تكرار تكرار تكرار 
 عند الوصول إليها.Bتصبح نهاية البند هي النقطة •
.[SHIFT]+[QUICK REPLAY]عند ضغط  A-B اريتم إلغاء تكر•

_____
_____
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DivX VODبخصوص محتويات بخصوص محتويات بخصوص محتويات بخصوص محتويات بخصوص محتويات 

شرح املصطلحاتشرح املصطلحاتشرح املصطلحاتشرح املصطلحاتشرح املصطلحات
محلل الشيفرةمحلل الشيفرةمحلل الشيفرةمحلل الشيفرةمحلل الشيفرة

يقوم محلل الـشـيـفـرة بـاسـتـعـادة شـيـفـرة اشـارات الـصـوت املـوجـودة عـلـى
 الى الوضع العادي. هذا يسمى حتليل الشيفرة.DVDsاسطوانات 

DivX
 التي.DivXNetworks, Incهي صيغة لضغط الصورة مت تطويرها بواسطة 

تقوم بضغط ملفات الصور من دون اي اعتبار لفقدان جودة الصورة.
نظام دولبي الرقمينظام دولبي الرقمينظام دولبي الرقمينظام دولبي الرقمينظام دولبي الرقمي

 هـذه طـريـقـة لـتـشـفـيـر االشـارات الـرقـمـيـة مـطـورة بـواسـطــة مــخــتــبــرات
 قناة)، هذه االشارات ميكن ان تكون2دولبي. تختلف عن صوت الستيريو (

صوت متعدد القناة. ميكن تسجيل عدد كبير من املعلومات على اسطوانة
واحدة باستخدام هذه الطريقة.

DTS(انظمة السينما الرقمية) (انظمة السينما الرقمية) (انظمة السينما الرقمية) (انظمة السينما الرقمية) (انظمة السينما الرقمية) 
.ملاعلا يف مالفالا ضرع رود نم ديدعلا يف اذه طيحملا توصلا ماظن مدختسي
.يعقاولا توصلا تايلاعف عامس كنكمي اذهل ،تاونقلا نيب ديج لصف كانه

املدى الديناميكياملدى الديناميكياملدى الديناميكياملدى الديناميكياملدى الديناميكي
املدى الديناميكي هو االختالف بني اخفض مستوى للصوت ميكن سماعـه

فوق ضجيج اجلهاز واعلى مستوى للصوت قبل حدوث التشويش.
الفلم والفيديوالفلم والفيديوالفلم والفيديوالفلم والفيديوالفلم والفيديو

 مـسـجـلـة بـاسـتـعــمــال امــا صــيــغــة الــفــيــلــم اوDVD-Videosان اسـطــوانــات 
الفيديو. تستطيع هذه الوحدة من حتديد النوع الذي مت استعماله، ومن ثم

استعمال الطريقة املالئمة للخرج التدريجي.
PALلنظام 

.ةدحاولا ةيناثلا يف راطا 25 نم مليفلا نوكتي
.)دحاو راطا نانوكي نيلاجم( ةدحاولا ةيناثلا يف لاجم 50 نم ويديفلا نوكتي

NTSCلنظام 
مليف عم ماع لكشب ،ةدحاولا ةيناثلا يف راطا 30 وا راطا 24 نم مليفلا نوكتي
.ةدحاولا ةيناثلا يف راطا 24 نم نوكتي ةكرحتملا ةروصلا
.)دحاو راطا نانوكي نيلاجم( ةدحاولا ةيناثلا يف لاجم 60 نم ويديفلا نوكتي

االطار الثابت واجملال الثابتاالطار الثابت واجملال الثابتاالطار الثابت واجملال الثابتاالطار الثابت واجملال الثابتاالطار الثابت واجملال الثابت
االطارات هي صور ثابتة تتحد مع بعض لتكوين صورة فلم. هناك حوالي

 اطار يعرض بالثانية.30
االطار الواحد مكون من مجالني. التلفزيون الـعـادي يـعـرض هـذه اجملـاالت

واحد بعد االخر لتكوين االطارات.
. االطار الثـابـتًيتم عرض االطار الثابت عند ايـقـاف صـورة الـفـلـم مـؤقـتـا

مكون من مجالني متبادلني، لهذا ميكن ان تبدو الصورة غير واضحة، ولكن
بشكل عام جودة الصورة عالية.

اجملـال الـثـابـت واضـح، ولـكـنـه يـحـتـوى فـقـط عـلـى نـصـف مـعـلـومـات االطـار
الثابت لهذا جودة الصورة منخفضة.

التدريجي/املتشابكالتدريجي/املتشابكالتدريجي/املتشابكالتدريجي/املتشابكالتدريجي/املتشابك
  من خطوط االستطالع املتداخل625 لها او PALان مقاييس اشارة الفيديو 

(i) 625، اما االستطالع التدريجي، الذي تطـلـق عـلـيـه تـسـمـيـةpيستعـمـل ،
 او525i، تطلق عليها تسمية NTSCضعف عدد خطوط االستطالع. ملقاييس 

525p.على التوالي 
باستعمال اخلرج التدريجي، ميكنك التمتع بصور مسجلة بتحليل عالي

.DVD-Videoمثل اسطوانة 
 مع الفيديو التدريجي.ًيجب ان يكون تلفزيونك متوافقا

I/P/B
 MPEG 2هو نظام قياس ضغط الفيديو املستخدم مع اسطوانة الفيديو 

DVD للصورة.3 يتم تشفير االطارات باستخدام هذه االنواع الـ 
I:صورة مشفرة ضمنية

هذه الصورة متتلك افضل جودة واالفضل لالستخدام عند ضبط الصورة.
P:ًصورة مشفرة تنبؤيا

.ةيؤبنتلا P وا ةقباسلا ةينمضلا I روص ىلع ًادامتعا ةروصلا هذه عيمجت متي
B:ًصورة مشفرة باجتاهني تنبؤيا

 لهذا فانهاP  و Iيتم جتميع هذه الصورة مبقارنة ماضي ومستقبل صورة 
حتتوي على اقل حجم من املعلومات.

PCMانتقال الشيفرة نبضيا (انتقال الشيفرة نبضيا (انتقال الشيفرة نبضيا (انتقال الشيفرة نبضيا (انتقال الشيفرة نبضيا) ًً ًً ) اخلطي) اخلطي) اخلطي) اخلطي) اخلطيً
هـذه اشـارات رقــمــيــة غــيــر مــضــغــوطــة، تــشــبــه االشــارات املــوجــودة عــلــى

.CDsاالسطوانات املدمجة 
(PBC)التحكم باعادة العرض  التحكم باعادة العرض  التحكم باعادة العرض  التحكم باعادة العرض  التحكم باعادة العرض  

 متتـلـك وظـيـفـة ضـبـط الـتـشـغـيـل، ميـكـنـكCDاذا كانـت اسـطـوانـة الـفـيـديـو 
اختيار املشاهد واملعلومات بواسطة القوائم.

MPEG4
هو نظام الضغط الذي يستعمل على األجهزة احملمولة أو الشبكة، الذي يتيح

لك تسجيل عالي الفعالية ومبعدل بت صغير.
تردد املعاينةتردد املعاينةتردد املعاينةتردد املعاينةتردد املعاينة

)غولانا ةراشا( ىلعألا ةيتوصلا تاجوملا تانيع ليوحت ةيلمع يه ةنياعملا
.)يمقر ريفشت( ةيمقر تاراشا ىلا ةمظتنم تارتف يف اهمالتسا متي يتلا
نإف اذل ،ةدحاولا ةيناثلا يف اهمالتسا متي يتلا تانيعلا ددع وه ةنياعملا ددرت
.ةيعقاولا نم ديزمب يلصالا توصلا جاتنا ةداعا ينعت ةريبكلا دادعالا
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 على هذه الوحدة، حتتاجDivX VOD مزودة بنظام مخفي للحماية من االستنساخ. من أجل عرض محتويات DivX Video-on-Demand (VOD)أن محتويات 
 الى تسجيل الوحدة.ًأوال

 الدخال رمز تسجيل الوحدة ومن ثم تسجيلها. ملزيد من املعلومات بخصوصDivX VODاتبع التعليمات املوجودة على اخلط املباشر من أجل شراء محتويات 
DivX VOD قم بزيارة املوقع ،www.divx.com/vod.

عرض رمز تسجيل الوحدةعرض رمز تسجيل الوحدةعرض رمز تسجيل الوحدةعرض رمز تسجيل الوحدةعرض رمز تسجيل الوحدة
)”Others“ على بطاقة ”DivX Registration“، 21 صفحة @(

Setup

DivX Registration

DivX Video-on-Demand

Your registration code is : XXXXXXXX

To learn more visit www.divx.com/vod

Others
Display
Audio
Video
Disc

to continuePress ENTER

.ًالبقتسم هيلا عوجرلل زمرلا اذه صوصخب ةظحالم لمعب كيصون•
ـلـيـجـست ـزمر ضـرع ـمـتي ،ةـرم لوأل DivX VOD تـايوـتـحم ضـرع ـدـعب•

ءارش ـيف ـزمـرلا اذه ـلـمعـتـستال .”DivX Registration“ ةقـاـطب يف ـرخآ
تايـوتـحم ءارش ـيف زمـرلا اذه ـتلـمعـتسا اذا .DivX VOD تايـوتـحم

DivX VOD، عيطتستال فوس ،ةدحولا هذه ىلع تايوتحملا تضرع مث نمو
.قباسلا زمرلا لامعتساب اهتيرتشا يتلا تايوتحملا ضرع

ليجست زمر لامعتساب DivX VOD تايوتحم ءارشب تمق اذا•
.تايوتحملا هذه ضرع كنكميال ،ةدحولا هذه زمر نع فلتخي
).”Authorization Error“ ةرابع ضرع متي(

 حروف أبجدية8

 التي ميكن عرضها لعدد محدد من األوقات التي ميكن عرضها لعدد محدد من األوقات التي ميكن عرضها لعدد محدد من األوقات التي ميكن عرضها لعدد محدد من األوقات التي ميكن عرضها لعدد محدد من األوقاتDivXبخصوص محتويات بخصوص محتويات بخصوص محتويات بخصوص محتويات بخصوص محتويات 
.تاقوألا نم ددحم ددعل DivX VOD تايوتحم ضعب ضرع نكمي
تارود نم يقبتملا دـدعلا ضرع متي ،تايـوتحملا هذه ضرعب موـقت امدنع
وه ـيقـبتملا ـمقرلا ـحبـصي امـدنع تـايوـتحملا هذه ضـرع كـنكميال .ضـرعلا

).”Rented Movie Expired“ ةرابع ضرع متي( .رفص
تايوتحملا هذه ضرع دنع
اذا دحاو مقرب ةيقبتملا ضرعلا تارود ددع لقي•

.[SHIFT]+[SETUP] تطغض وأ ةدحولا ليغشت فاقياب تمق-
).ًاتقؤم ضرعلا فاقيال [J] طغضا( .[L] تطغض-
g]( ـــــــتــــــــطــــــــغض- , REW/4] وأ [f, 3/FF]( وأ )[(] وأ [)](

.تايوتحملا ضرع ءدب وا ىرخأ تايوتحم ىلا ضرعلا لصوو خلا
ـةمـالـعلا عضوو )فـاـقيالا ،12 ـةـحـفص @( فاـنـئـتسالا ـفئـاظو لـمـعتال•

.)Play Menu ،19 ةحفص @(
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استخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرى

استخدام وحدة خارجيةاستخدام وحدة خارجيةاستخدام وحدة خارجيةاستخدام وحدة خارجيةاستخدام وحدة خارجية
انة ليزر، الخ، من خالل سماعات هذا اجلهاز.يط، مشغل اسطوت من مسجل كاسيت الفيديو، دك شرميكنك االستماع الى الصو

قبل التوصيلقبل التوصيلقبل التوصيلقبل التوصيلقبل التوصيل
.ACدد يد طاقة التيار املترافصل سلك تزو•
أ تعليمات التشغيل الصحيحة.ة ثم اقرقف تشغيل جميع االجهزاو•
حة هي امثلة.توصيالت اجلهاز املشرو•
ية تباع بشكل منفصل، اال اذا مت ذكر عكس ذلك.ابل االختيارالكوجية وة اخلاراالجهز•

R L

PLAY OUT

R

L

REC IN

R

L

AUX

LINE
OUT

عند توصيل مشغل تسجيلعند توصيل مشغل تسجيلعند توصيل مشغل تسجيلعند توصيل مشغل تسجيلعند توصيل مشغل تسجيل
نو داخلي.ي على معادل فونوصي باستعمال مشغل تسجيل يحتو

ال مع معادل منفصل ثم بعداذا كان املشغل ال ميتلك معادل داخلي، اوصله او
ذلك اوصل ذلك املشغل مع هذا اجلهاز.

توصيالت الهوائي االختياريتوصيالت الهوائي االختياريتوصيالت الهوائي االختياريتوصيالت الهوائي االختياريتوصيالت الهوائي االختياري

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدةللوحدةللوحدةللوحدةللوحدة

الرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسية

.ًافيعض ويدارلا لابقتسا ناك اذا يجراخ يئاوه مدختسا
 مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة

.زاهجلا مادختسا مدع دنع يجراخلا يئاوهلا لصفا
.قربلا فصاوع ءانثا يجراخلا يئاوهلا مدختست ال

FMهوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة 

1
FM ANT

GND

(75   )

2

.FMافصل الهوائي الداخلي ملوجة •
يجب تركيب الهوائي من قبل فني كهربائي مؤهل.•

TUNER/AUX

 STOP

REC
AUX

مسجل كاسيت فيديومسجل كاسيت فيديومسجل كاسيت فيديومسجل كاسيت فيديومسجل كاسيت فيديو
فق)(غير مر

 كبل الصوت كبل الصوت كبل الصوت كبل الصوت كبل الصوت
فق)(غير مر

كبل الصوتكبل الصوتكبل الصوتكبل الصوتكبل الصوت
فق)(غير مر

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدةللوحدةللوحدةللوحدةللوحدة

الرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسية

AMهوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة 

2

1
AM ANT

EXT

LOOP

مدد قطعة من سلك الفينيل بصورة افـقـيـة عـبـر الـنـافـذة او اي•
مكان اخر مناسب.

.زاهجلا عم لوصوم يقلحلا يئاوهلا كرتا•

 مم30

 مم15

 م5–12

هوائي حلقيهوائي حلقيهوائي حلقيهوائي حلقيهوائي حلقي
AMملوجة ملوجة ملوجة ملوجة ملوجة 

فق)(مر

AMهوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة 
فق)(غير مر

ة مغلفةضفير
كابل ذو

قلب

FMهوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة هوائي خارجي ملوجة 
فق)(غير مر

 اوم اوم اوم اوم اوم75سلك متحد احملور سلك متحد احملور سلك متحد احملور سلك متحد احملور سلك متحد احملور 
فق)(غير مر

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدةللوحدةللوحدةللوحدةللوحدة

الرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسية

.....”AUX“     رررررااااايييييتتتتتخخخخخالالالالال     )))))[AUX]     :::::يييييسسسسسيييييئئئئئرررررلللللااااا     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا(((((     [TUNER/AUX]     طططططغغغغغضضضضضااااا1
حدة.تشتغل الو

.3ة ات حتى اخلطوذ اخلطوّنفلالستماع:لالستماع:لالستماع:لالستماع:لالستماع:2
.)ليجستلا أدبي( ةيسيئرلا ةدحولا ىلع [a REC] طغضاللتسجيل:للتسجيل:للتسجيل:للتسجيل:للتسجيل:

.ليجستلا فاقيال )[L STOP] :يسيئرلا زاهجلا( [L] طغضا
ابدأ بالعزف من املصدر اخلارجي.ابدأ بالعزف من املصدر اخلارجي.ابدأ بالعزف من املصدر اخلارجي.ابدأ بالعزف من املصدر اخلارجي.ابدأ بالعزف من املصدر اخلارجي.3

.اهليصوت دارملا تادحولل تاميلعتلا بيتك عجار ،ليصافتلل•
ةراشتسا ىجري ،هالعأ ةروكذملا كلت ريغ تادحو ليصوتب ةبغرلا دنع•

.ةيتوصلا ةزهجألل كليكو

4747
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الوظائف االخرىالوظائف االخرىالوظائف االخرىالوظائف االخرىالوظائف االخرى
كتم الصوتكتم الصوتكتم الصوتكتم الصوتكتم الصوت

[MUTING].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

ت الى احلد األدنى.ى الصويتم خفض مستو
لإللغاءلإللغاءلإللغاءلإللغاءلإللغاء
ت الى احلد األدنىى الصوى أو اخفض مستوة اخر مر[MUTING]اضغط 
(--dB)ب.غوى االستماع املرفعه الى مستو، ثم ار

ضع االنتظار.حدة الى ويل الوت عند حتوضع كتم الصويتم إلغاء و

وظيفة االيقاف التلقائيوظيفة االيقاف التلقائيوظيفة االيقاف التلقائيوظيفة االيقاف التلقائيوظيفة االيقاف التلقائي
يط كمصدرانة او الشرعند اختيار االسطو

ة.ة دقائق لالقتصاد بالقوحدة عند عدم استعمالها ملدة عشرقف الوتتو
.AUXالف او ظيفة اذا كان املصدر هو املوالتعمل هذه الو

[SHIFT] + [AUTO OFF].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

ضة. على العار”AUTO OFF“ة ض عبارتعر
.ةدحولا فقوت نم مغرلا ىلع ةظوفحم ةئيهتلا ىقبت

 كمصدر، تختفي عبارةAUXاذا اخترت املوالف او املصدر اخلارجي 
“AUTO OFF” .طيرشلا وا ةناوطسالا راتخت امدنع ىرخا ةرم رهظتو.

لاللغاءلاللغاءلاللغاءلاللغاءلاللغاء
ى.ة اخر مرًًطامضغو [SHIFT]+[AUTO OFF]احتفظ بزر اضغط و

تعتيم نافذة العرضتعتيم نافذة العرضتعتيم نافذة العرضتعتيم نافذة العرضتعتيم نافذة العرض
[SHIFT] + [DIMMER].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

.ىرخا ةرم [SHIFT]+[DIMMER] طغضا ،يلصألا عوطسلا ىوتسم ىلا ةدوعلل

لكنها تسطع عندما تنجز بعض التشغيالت.ضة معتمة، وتصبح العار•

تغيير عرض مجال الصوتتغيير عرض مجال الصوتتغيير عرض مجال الصوتتغيير عرض مجال الصوتتغيير عرض مجال الصوت
توضح نافذة عرض اجلـهـاز مـسـتـوى كـل نـطـاق صـوت مـع أربـعـة أنـواع مـن

العرض املوصوف لألسفل.

على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.  [DISPLAY –DEMO] اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط
في كل مرة يتم فيها ضغط الزر:

 االنعكـاس    عرض الشـفـق      عرض إحتجاز الـذروة     عرض عـادي 

عرض عاديعرض عاديعرض عاديعرض عاديعرض عادي
يبني العرض قوة الصوت في كل نطاق للصوت.

عرض إحتجاز الذروةعرض إحتجاز الذروةعرض إحتجاز الذروةعرض إحتجاز الذروةعرض إحتجاز الذروة
يتم إحتجاز قيمة صوت الذروة لكل نطاق صوتي ملدة حوالي ثانية

واحدة بعد أن يحدث.
عرض الشفقعرض الشفقعرض الشفقعرض الشفقعرض الشفق

يتم عرض قيمة صوت الذروة لكل نطاق صوتي في شكل مقلوب.
االنعكاساالنعكاساالنعكاساالنعكاساالنعكاس

يتم عرض االستعراض الذي يبني قوة الصوت لكل مدى للموجة بصيغة
معكوسة.

استخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرىاستخدام أجهزة أخرى

سسسسسأأأأأرررررلللللااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسس     مممممااااادددددخخخخختتتتتسسسسسااااا
اخفض مستوى الصوت ثم قم بتوصيل سماعات الرأساخفض مستوى الصوت ثم قم بتوصيل سماعات الرأساخفض مستوى الصوت ثم قم بتوصيل سماعات الرأساخفض مستوى الصوت ثم قم بتوصيل سماعات الرأساخفض مستوى الصوت ثم قم بتوصيل سماعات الرأس1

(غير مرفق).(غير مرفق).(غير مرفق).(غير مرفق).(غير مرفق).
 مم3.5نوع قابس السماعات: ستيريو 

اضبط مستوى صوت امليكروفون بواسطةاضبط مستوى صوت امليكروفون بواسطةاضبط مستوى صوت امليكروفون بواسطةاضبط مستوى صوت امليكروفون بواسطةاضبط مستوى صوت امليكروفون بواسطة2
[VOL DOWN, VOL UP].على اجلهاز الرئيسي.  على اجلهاز الرئيسي.  على اجلهاز الرئيسي.  على اجلهاز الرئيسي.  على اجلهاز الرئيسي  

 الى وضع الستيريو (قناتان).ًيتم حتويل الصوت تلقائيا

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
ار.يلة لتفادي إصابة أذنيك بأضرمنية طوات زب االستماع لفترّجتن

تشغيل التلفزيونتشغيل التلفزيونتشغيل التلفزيونتشغيل التلفزيونتشغيل التلفزيون
يون للتشغيالت التالية.حدة التحكم عن بعد باجتاه التلفزجه وو

تشغيل/ايقاف تشغيل التلفزيونتشغيل/ايقاف تشغيل التلفزيونتشغيل/ايقاف تشغيل التلفزيونتشغيل/ايقاف تشغيل التلفزيونتشغيل/ايقاف تشغيل التلفزيون
.[SHIFT] + [TVfffff] اضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزر

حتويل وضع دخل فيديو التلفزيونحتويل وضع دخل فيديو التلفزيونحتويل وضع دخل فيديو التلفزيونحتويل وضع دخل فيديو التلفزيونحتويل وضع دخل فيديو التلفزيون
.[SHIFT] + [TV/AV] اضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزر

تغيير القنواتتغيير القنواتتغيير القنواتتغيير القنواتتغيير القنوات
.[SHIFT] + [TV CH33333]او او او او او  [SHIFT] + [TV CH44444] اضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزر

ضبط مستوى الصوتضبط مستوى الصوتضبط مستوى الصوتضبط مستوى الصوتضبط مستوى الصوت
.[SHIFT] + [+TV VOL]او او او او او  [SHIFT] + [TV VOL–] اضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزراضغط الزر

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
حدة التحكم عناسطة ونات ال ميكن تشغيلها بويوديالت التلفزبعض مو
بعد هذه.

VK725D     استعمال مجهار الترددات اخلفيضة الفرعياستعمال مجهار الترددات اخلفيضة الفرعياستعمال مجهار الترددات اخلفيضة الفرعياستعمال مجهار الترددات اخلفيضة الفرعياستعمال مجهار الترددات اخلفيضة الفرعي

فقة).عي فعالة (غير مرددات اخلفيضة الفرمجهار التراوصل سماعة و
انظر في االسفل للتوصيل.

R L

LINE
OUT

AUX

S.WOOFER
OUT

اضبط مستوى الصوت على سماعة مجهار التـرددات اخلـفـيـضـة الـفـرعـي
ليتناسب مع تفضيلك.

  مالحظة  مالحظة  مالحظة  مالحظة  مالحظة
أس، يجب ايقاف تشغيل سماعة مجهارعند استخدام سماعات الر

عي.ددات اخلفيضة الفرالتر

الى طرف دخلالى طرف دخلالى طرف دخلالى طرف دخلالى طرف دخل
مجهار التردداتمجهار التردداتمجهار التردداتمجهار التردداتمجهار الترددات
اخلفيضة الفرعياخلفيضة الفرعياخلفيضة الفرعياخلفيضة الفرعياخلفيضة الفرعي

سلك الصوتسلك الصوتسلك الصوتسلك الصوتسلك الصوت
فق)(غير مر

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدة الرئيسيةللوحدة الرئيسيةللوحدة الرئيسيةللوحدة الرئيسيةللوحدة الرئيسية

→→

(ايقاف)

→
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SHIFT
MUTING

   , +, 
TV VOL

,TV CH

TV/AV

TV CH

,,
,

REW/
    /FF

TV

CLOCK/
TIMER,
SLEEP

DIMMER

PHONES

VOL DOWN,
VOL UP

     PLAY/REC,
AUTO OFF

  DEMODISPLAY

للللليييييجججججسسسسستتتتتلللللااااا/////للللليييييغغغغغشششششتتتتتلللللااااا     تتتتتقققققؤؤؤؤؤممممم
وا )فزعلا تقؤم( كظاقيال ددحملا تقولا يف لغتشي يكل تقؤملا طبض كنكمي
.)ليجستلا تقؤم( يجراخلا ردصملا نم وا ويدارلا ةطحم ليجستل

 في آن واحد.ًالميكن استعمال مؤقتي العزف والتسجيل معا
التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:

).9 صفحة @ل اجلهاز واضبط الساعة (ّشغ•
،طيرش( هعامسب بغرت يذلا يقيسوملاردصملا رّضح ،،،،،فففففزززززعععععلللللااااا     تتتتتقققققؤؤؤؤؤملململململ•

.توصلا ولع ىوتسم طبضاو ،)AUX يجراخ ردصم وا ويدار ،ةناوطسا
يوفعلا وحملا عنمل تيساكلا ةنسلا صحفا ،،،،،للللليييييجججججسسسسستتتتتلللللااااا     تتتتتقققققؤؤؤؤؤملململململ•

ىلع فلاو .)23 ةحفص @( 2 كد يف طيرشلا لخداو ،)23 ةحفص @(
.)30 ةحفص @( يجراخلا ردصملا رتخا وا )22 ةحفص @( ويدارلا ةطحم

الختيار وظيفة املؤقت.الختيار وظيفة املؤقت.الختيار وظيفة املؤقت.الختيار وظيفة املؤقت.الختيار وظيفة املؤقت.     [CLOCK/TIMER]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
كل مرة تضغط فيها الزر:

CLOCKREC PLAY

rPLAY∫فقت العزلضبط مؤ
rREC∫قت التسجيللضبط مؤ

اني) ثو7ة التالية خالل (انتقل الى اخلطو
ONتهيئة وقت التشغيل تهيئة وقت التشغيل تهيئة وقت التشغيل تهيئة وقت التشغيل تهيئة وقت التشغيل 2

 لضبط وقت لضبط وقت لضبط وقت لضبط وقت لضبط وقت[fffff, 3 3 3 3 3/FF] او  او  او  او  او [ggggg,     REW/44444]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
البدء.البدء.البدء.البدء.البدء.

[CLOCK/TIMER].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

OFFتهيئة وقت االيقاف تهيئة وقت االيقاف تهيئة وقت االيقاف تهيئة وقت االيقاف تهيئة وقت االيقاف 
.2 و1تني رر اخلطوّك

ض السابقالعر

استخدام املؤقتاستخدام املؤقتاستخدام املؤقتاستخدام املؤقتاستخدام املؤقت

سأرلا يتع امس مقط
)ةقفرم ريغ(

استخدام املؤقتاستخدام املؤقتاستخدام املؤقتاستخدام املؤقتاستخدام املؤقت

للللليييييجججججسسسسستتتتتلللللااااا/////للللليييييغغغغغشششششتتتتتلللللااااا     تتتتتقققققؤؤؤؤؤممممم
  لعرض مؤشر املؤقت.  لعرض مؤشر املؤقت.  لعرض مؤشر املؤقت.  لعرض مؤشر املؤقت.  لعرض مؤشر املؤقت.[rPLAY/REC]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

كل مرة تضغط فيها الزر:
REC PLAY

rPLAY:فقت العزلتشغيل مؤ
rREC:قت التسجيللتشغيل مؤ

).ةعاسلا تقو وا ءاهتنالا تقوو ءدبلا تقو طبض متي مل اذا رشؤملا رهظيال(
 اليقاف اجلهاز. اليقاف اجلهاز. اليقاف اجلهاز. اليقاف اجلهاز. اليقاف اجلهاز.[fffff]     اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط4

يجب ان يكون اجلهاز في حالة االيقاف لكي يشتغل املؤقتني.يجب ان يكون اجلهاز في حالة االيقاف لكي يشتغل املؤقتني.يجب ان يكون اجلهاز في حالة االيقاف لكي يشتغل املؤقتني.يجب ان يكون اجلهاز في حالة االيقاف لكي يشتغل املؤقتني.يجب ان يكون اجلهاز في حالة االيقاف لكي يشتغل املؤقتني.
ًيبدأ مؤقت العزف في الوقت املضبوط مسبقامؤقت العزف:مؤقت العزف:مؤقت العزف:مؤقت العزف:مؤقت العزف:     •

مع رفع مستوى الصوت بالتدريج الى ان  يصل
UI³�� t²D³{ Íc�«ÎÆالى املستوى  

 ثانية من الوقت30 تشتغل الوحدة قبل مؤقت التسجيل:مؤقت التسجيل:مؤقت التسجيل:مؤقت التسجيل:مؤقت التسجيل:•
املضبوط مع كتم الصوت.

اللغاء املؤقتاللغاء املؤقتاللغاء املؤقتاللغاء املؤقتاللغاء املؤقت
ضة.قت من العارات املؤشر ملسح مؤ[rPLAY/REC] اضغط

قت.)م اذا مت تشغيل املؤط في كل يوقت املضبوقت عند الو(يشتغل املؤ

لتغيير التهيئات (عندما يكون اجلهاز في وضع التشغيل)لتغيير التهيئات (عندما يكون اجلهاز في وضع التشغيل)لتغيير التهيئات (عندما يكون اجلهاز في وضع التشغيل)لتغيير التهيئات (عندما يكون اجلهاز في وضع التشغيل)لتغيير التهيئات (عندما يكون اجلهاز في وضع التشغيل)
لتغيير اوقات العزف/التسجيللتغيير اوقات العزف/التسجيللتغيير اوقات العزف/التسجيللتغيير اوقات العزف/التسجيللتغيير اوقات العزف/التسجيل

.4 و 2 و 1ات نفذ اخلطو
لتغيير املصدر او مستوى علو الصوتلتغيير املصدر او مستوى علو الصوتلتغيير املصدر او مستوى علو الصوتلتغيير املصدر او مستوى علو الصوتلتغيير املصدر او مستوى علو الصوت

ضة.قت من العارشر املؤ] ملسح مؤrPLAY/REC[ اضغط1.

ت.ى علو الصوات على املصدر او على مستواجنز التغيير2.

.4 الى 3تني نفذ اخلطو3.

للتحقق من التهيئاتللتحقق من التهيئاتللتحقق من التهيئاتللتحقق من التهيئاتللتحقق من التهيئات
 او”rPLAY“حدة الختيار ] اثناء تشغيل الوCLOCK/TIMER[ اضغط

“rREC”.
:يلاتلا بيترتلا بسح تائيهتلا رهظت
توصلا ىوتسم  ←ردصملا  ←ءاهتنالا تقو  ←ليغشتلا تقو :فزعلا تقؤم
ردصملا  ←ءاهتنالا تقو  ←ليغشتلا تقو :ليجستلا تقؤم
.نيترم ]CLOCK/TIMER[ طغضا ،ةدحولا فقوت ءانثا تائيهتلا نم ققحتلل

اذا استعملت الوحدة بعد ضبط املؤقتنياذا استعملت الوحدة بعد ضبط املؤقتنياذا استعملت الوحدة بعد ضبط املؤقتنياذا استعملت الوحدة بعد ضبط املؤقتنياذا استعملت الوحدة بعد ضبط املؤقتني
انة الصحيحة قبليط/االسطوبعد االستعمال، تأكد من ان تعبئة الشر

حدة.ايقاف الو
مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة 
،ًقت فعاالى بينما يكون املؤة اخرحدة مرتشغيل الواذا قمت بايقاف و•

قت االنتهاء غير فعالة.تصبح تهيئة و
حدةقت، تشتغل الو كمصدر، عند تشغيل املؤAUXت اذا اختر•

حدةف او التسجيل من الوغبت بالعز كمصدر. اذا ر”AUX“يستخدم و
قت. (انظر كتيبحدة على نفس الوقت تلك الواملوصلة، اضبط مؤ

حدة املوصلة.)التعليمات اخلاص بالو

مؤقت النوممؤقت النوممؤقت النوممؤقت النوممؤقت النوم
ط.قت املضبوحدة بعد الوقت بايقاف الوم هذا املؤيقو

خالل االستمتاع باملصدر املرغوب:خالل االستمتاع باملصدر املرغوب:خالل االستمتاع باملصدر املرغوب:خالل االستمتاع باملصدر املرغوب:خالل االستمتاع باملصدر املرغوب:
 الختيار الوقت املفضل (الدقائق). الختيار الوقت املفضل (الدقائق). الختيار الوقت املفضل (الدقائق). الختيار الوقت املفضل (الدقائق). الختيار الوقت املفضل (الدقائق).[SHIFT] + [SLEEP] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

ة يتم فيها ضغط الزر:في كل مر
SLEEP 30SLEEP 60SLEEP 90SLEEP 120SLEEPOFF

اللغاء مؤقت النوماللغاء مؤقت النوماللغاء مؤقت النوماللغاء مؤقت النوماللغاء مؤقت النوم
.”SLEEPOFF“ الختيار [SHIFT]+[SLEEP]اضغط 

للتحقق من الوقت املتبقيللتحقق من الوقت املتبقيللتحقق من الوقت املتبقيللتحقق من الوقت املتبقيللتحقق من الوقت املتبقي
احدة.ة و مر[SHIFT]+[SLEEP]اضغط 

اني. ثو5قت املتبقي ملدة يظهر الو

لتغيير التهيئةلتغيير التهيئةلتغيير التهيئةلتغيير التهيئةلتغيير التهيئة
 الختيار التهيئة اجلديدة.[SHIFT]+[SLEEP]اضغط 

ف/التسجيل.قت العزم مع مؤقت النوميكنك استعمال مؤ
ف/التسجيل.قت العزقت مؤحدة قبل بدء وتأكد من ايقاف الو

 مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة 
م.قت النوقف تشغيل مؤ يتو فعندما تبدأ بالتسجيل سو

(ايقاف)
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(MANUAL EQ)إستخدام املعادل اليدوي إستخدام املعادل اليدوي إستخدام املعادل اليدوي إستخدام املعادل اليدوي إستخدام املعادل اليدوي 
قم بإبتداع تأثيرات جودة الصوت اخلاصة بك.

ًً مضغوطا مضغوطا مضغوطا مضغوطا مضغوطا[MANUAL EQ–]     احتفظ بالزراحتفظ بالزراحتفظ بالزراحتفظ بالزراحتفظ بالزر1 ًً  حتى تظهر حتى تظهر حتى تظهر حتى تظهر حتى تظهرً
”MANUAL EQ“.العبارة العبارة العبارة العبارة العبارة 

 ثوان)12(في خالل 2
ّّغيغيغيغيغي ّّ ر جودة الصوت بواسطة أزرار السهم.ر جودة الصوت بواسطة أزرار السهم.ر جودة الصوت بواسطة أزرار السهم.ر جودة الصوت بواسطة أزرار السهم.ر جودة الصوت بواسطة أزرار السهم.ّ
.[:] أو [;]إختر مدى الصوت املراد ضبطه بواسطة 1

TREBLE ←→ MID ←→ BASS
.[9] أو [8]إضبط املستوى بواسطة 2

3+) الى (3–

 لتهيئة جودة الصوت املرغوبة.2 كرر اخلطوة 
 ثوان.3يستعاد العرض األصلي على لوحة العرض في حوالي 

لإللغاءلإللغاءلإللغاءلإللغاءلإللغاء
.”EQ-OFF“ الختيار [SOUND EQ]إضغط 

 فيًيتم تخزين التغييرات التي جتريها ويتم إسترجاعها أوتوماتيكيا
.”MANUAL EQ“املرة التالية التي تختار فيها 

قققققئئئئئااااافففففلللللااااا     تتتتتوووووصصصصصلللللااااا     لللللددددداااااعععععممممم     مممممااااادددددخخخخختتتتتسسسسسإإإإإ
.ةوق رثكأ توص كيطعي ليغشتلا عضو ىلإ قئافلا توصلا لداعم ةرادإ نإ
[SUPER SOUND EQ]).     :::::يييييسسسسسيييييئئئئئرررررلللللااااا     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا(((((     [S.SOUND EQ]     طططططغغغغغضضضضضإإإإإ

.”S.SOUND EQ“يضيء مؤشر 
كل مرة تضغط فيها الزر:

S.SOUND EQ 2      S.SOUND EQ 1
S.SOUND EQ OFF

لإللغاءلإللغاءلإللغاءلإللغاءلإللغاء
])SUPER SOUND EQ (اجلهاز الرئيسي: [[S.SOUND EQ]اضغط 

اليقاف املؤشر.

VK725Dقققققوووووفففففتتتتتملململململااااا     ةةةةةيييييلللللاااااعععععلللللااااا     تتتتتاااااددددددددددرررررتتتتتلللللااااا     ررررراااااهههههجججججممممم

.....)))))[S.WOOFER]     :::::يييييسسسسسيييييئئئئئرررررلللللااااا     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا(((((     [SHIFT] + [S.WOOFER]     طططططغغغغغضضضضضإإإإإ
في كل مرة تضغط فيها الزر:

SUPER WOOFER OFF ←→ SUPER WOOFER ON

VK825D     VK925Dيييييعععععرررررفففففلللللااااا     ةةةةةضضضضضيييييفففففخلخلخلخلخلااااا     تتتتتاااااددددددددددرررررتتتتتلللللااااا     ررررراااااهههههجججججممممم     ىىىىىوووووتتتتتسسسسسممممم

.....)))))[SUBWOOFER]     :::::يييييسسسسسيييييئئئئئرررررلللللااااا     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا(((((     [SHIFT] + [SUBWOOFER]     طططططغغغغغضضضضضإإإإإ

ة يتم فيها ضغط الزر:في كل مر
SUB W4←                           SUB W3←SUB W2←SUB W1(تهيئة املصنع)

رررررثثثثثكككككااااا     يييييعععععيييييبببببططططط     تتتتتوووووصصصصصببببب     عععععاااااتتتتتمممممتتتتتسسسسسالالالالالااااا     _____     ددددددددددعععععتتتتتملململململااااا     يييييلللللصصصصصالالالالالااااا     تتتتتوووووصصصصصلللللااااا     ةةةةةددددداااااعععععتتتتتسسسسسااااا
VCD     CD     DVD-V     DVD-A     DVD-RW  VR     RAM

 كيلوهترتز كيلوهترتز كيلوهترتز كيلوهترتز كيلوهترتز44.1 على  على  على  على  على LPCMلالسطوانات املسجلة مع قنوات متعددة لالسطوانات املسجلة مع قنوات متعددة لالسطوانات املسجلة مع قنوات متعددة لالسطوانات املسجلة مع قنوات متعددة لالسطوانات املسجلة مع قنوات متعددة 
 كيلوهرتز كيلوهرتز كيلوهرتز كيلوهرتز كيلوهرتز48او او او او او 

ددات تراسطة اضافة اشارت طبيعي اكثر بوة تعطيك صوهذه امليز
انة.عالية غير املسجلة على االسطو

MP3 WMA
 كيلوهرتز كيلوهرتز كيلوهرتز كيلوهرتز كيلوهرتز48 كيلوهرتز او  كيلوهرتز او  كيلوهرتز او  كيلوهرتز او  كيلوهرتز او 44.1لالسطوانات املسجلة على لالسطوانات املسجلة على لالسطوانات املسجلة على لالسطوانات املسجلة على لالسطوانات املسجلة على 

تدة اثناء التسجيل لتعطي صوددات املفقوين الترة تعيد تكوهذه امليز
ت االصلي.ب الى الصواقر

اثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيل
[SHIFT] + [M.RE-MASTER]في كل مرة تضغط بها الزر في كل مرة تضغط بها الزر في كل مرة تضغط بها الزر في كل مرة تضغط بها الزر في كل مرة تضغط بها الزر 

):):):):):[MULTI RE-MASTER](اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:
  RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  WMA  MP3 الضبط

CD  VCDى الفعاليةمستوسيقى نوع املو
خفيفسيقىجة عالية (مثال، املودر1

ك)الروالشعبية و
سطمتوجات متعدددر2

سيقى اجلاز)(مثال، مو
يقوجة منخفضةدر3

سيقى الكالسيكية)(مثال، املو
Offايقافايقاف

ضبط مستوى السماعاتضبط مستوى السماعاتضبط مستوى السماعاتضبط مستوى السماعاتضبط مستوى السماعات
.ةطاحإلا توصل ةمئالم تارثؤم ىلع لوصحلل قرطلا ىدحأ هذه

التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:
). [L STOP]ئيسي: (اجلهاز الر [L]من ثم و[DVD/CD ,:]اضغط 

اثناء التوقف واليوجد عرض للبيانات على الشاشةاثناء التوقف واليوجد عرض للبيانات على الشاشةاثناء التوقف واليوجد عرض للبيانات على الشاشةاثناء التوقف واليوجد عرض للبيانات على الشاشةاثناء التوقف واليوجد عرض للبيانات على الشاشة1
  إلصدار النغمة التجريبية.  إلصدار النغمة التجريبية.  إلصدار النغمة التجريبية.  إلصدار النغمة التجريبية.  إلصدار النغمة التجريبية.[SHIFT] + [TEST]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

:Lاألمامية اليسرى 
:Cالوسطى 
:Rاألمامية اليمنى 

:RSسماعة االحاطة اليمنى 
:LSسماعة االحاطة اليسرى 

(مجهار الترددات اخلفيضة الفرعي). SW  ال يوجد أي خرج من قناة• 

–]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2 , + VOLUME]     ):اجلهاز الرئيسي:اجلهاز الرئيسي:اجلهاز الرئيسي:اجلهاز الرئيسي:اجلهاز الرئيسي
([VOL DOWN, VOL UP]لضبط مستوى الصوت العادي  لضبط مستوى الصوت العادي  لضبط مستوى الصوت العادي  لضبط مستوى الصوت العادي  لضبط مستوى الصوت العادي  

املستخدم لالستماع.املستخدم لالستماع.املستخدم لالستماع.املستخدم لالستماع.املستخدم لالستماع.
 (خلفض املستوى) لضبط (خلفض املستوى) لضبط (خلفض املستوى) لضبط (خلفض املستوى) لضبط (خلفض املستوى) لضبط[9] (لرفع املستوى) أو  (لرفع املستوى) أو  (لرفع املستوى) أو  (لرفع املستوى) أو  (لرفع املستوى) أو [8]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

مستوى كل سماعة.مستوى كل سماعة.مستوى كل سماعة.مستوى كل سماعة.مستوى كل سماعة.
C،RS  ،LS   :ديسبل6+ ديسبل الى  6–خطوات الضبط 
L)،R    :(.ميكن ضبط التوازن فقط
لضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األمامية•

. [: ,;]أثناء اخراج اشارة االختبار، اضغط
اضبط مستوى السماعة على نفس مستوى السماعات األمامية.•

إليقاف إشارة اإلختبارإليقاف إشارة اإلختبارإليقاف إشارة اإلختبارإليقاف إشارة اإلختبارإليقاف إشارة اإلختبار
مرة أخرى. [SHIFT]+[TEST]اضغط 

  Lلضبط مستوى السماعة أثناء العرض لضبط مستوى السماعة أثناء العرض لضبط مستوى السماعة أثناء العرض لضبط مستوى السماعة أثناء العرض لضبط مستوى السماعة أثناء العرض 
 أو عند أو عند أو عند أو عند أو عند Dolby Pro Logic II(يؤثر عند عزف صوت متعدد القنوات أو(يؤثر عند عزف صوت متعدد القنوات أو(يؤثر عند عزف صوت متعدد القنوات أو(يؤثر عند عزف صوت متعدد القنوات أو(يؤثر عند عزف صوت متعدد القنوات أو

تشغيل الصوت احمليطي املتفوق.)تشغيل الصوت احمليطي املتفوق.)تشغيل الصوت احمليطي املتفوق.)تشغيل الصوت احمليطي املتفوق.)تشغيل الصوت احمليطي املتفوق.)
 الختيار السماعة. الختيار السماعة. الختيار السماعة. الختيار السماعة. الختيار السماعة.[SHIFT] + [CH SEL]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

SW←LS←RS←R←C←L

:SWمجهار الترددات اخلفيضة الفرعي
 فـقـط إذا احـتـوت األسـطــوانــة عــلــى قــنــاة مــجــهــارSWميـكـنــك ضــبــط •

الترددات اخلفيضة الفرعي.
 على شاشة العرض والميكن ضبطه عند تشغيل”SW“ال يظهر املؤشر •

Dolby Pro Logic II.وضع 

 عـلـى شـاشـة الـعـرض عـنـدمـا تـكـون وظـيـفــة صــوت ”S“يـظـهـر املـؤشـر•
 أو عـلـى الـوضــع ”MUSIC“ اإلحـاطـة املـتـفـوق مـضـبـوطـا عـلـى الــوضــع

“MOVIE” )@ في مثل هذه احلالة، ميكن ضبط كل من)26 راجع صفحة ،
مستوى سماعتي صوت اإلحاطة اليمنى واليسرى في نفس الوقت

.[9 ,8]باستعمال الزر 
:S –6  ديسبل6+ ديسبل الى 

طططططبببببضضضضضللللل     )))))ىىىىىوووووتتتتتسسسسسملململململااااا     ضضضضضفففففخلخلخلخلخل(((((     [9]     وووووأأأأأ     )))))ىىىىىوووووتتتتتسسسسسملململململااااا     عععععفففففرررررللللل((((([8]      طططططغغغغغضضضضضااااا2
.....ةةةةةعععععااااامممممسسسسس     لللللككككك     ىىىىىوووووتتتتتسسسسسممممم
C،RS  ،LS،:SW  –6  ديسبل6+ ديسبل إلى 
L)،:R (.التوازن فقط قابل للضبط 
لضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األماميةلضبط توازن السماعات األمامية•

.[: ,;]، اضغط ”R“ أو   ”L“اثناء اختيار
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الميكن استعمال وظيـفـة املـزج الـتـنـازلـي، والـتـركـيـز الـوسـطـي، وصـوت•
االحـاطـة املـتـفـوق، وضـبـط مـسـتـوى صـوت مـجـهــار الــتــرددات اخلــفــيــضــة

  صفحة@) ومجهار الترددات اخلفيضة املتفوق (27  صفحة  @الفرعي (
 علـى”ERROR“) في حالة توصيـل سـمـاعـات الـرأس (تـظـهـر الـعـبـارة 27

شاشة العرض).
ميكن أن تالحظ انحدار في جودة الصوت عـنـدمـا يـتـم اسـتـخـدام أنـظـمـة•

اجملال الصوتية هذه مع بـعـض املـصـادر الـصـوتـيـة. إذا حـدث هـذا، أوقـف
تشغيل نظام اجملال الصوتي اخملتار.

 لتسجيل االسطوانات.ًالتعمل الوظائف التالية تبعا•

ًًوظيفة املزج تنازلياوظيفة املزج تنازلياوظيفة املزج تنازلياوظيفة املزج تنازلياوظيفة املزج تنازليا ًً ً
 إذا استدعى األمر.ًميكنك إخراج اإلشارات الثنائية القناة املمزوجة تنازليا

.....[SHIFT] + [MIX 2CH]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 
في كل مرة تضغط فيها الزر:

 MIX 2CH OFF ↔ MIX 2CH ON

في حالة وميض، فإنه يشير الى أن االسطوانة”D.MIX“ إذا كان املؤشر •
DVD-A. ًتتضمن اإلشارات املتعددة القنوات التي ال ميكن مزجها تنازليا

VOL DOWN,
VOL UP

SHIFT

, DVD/CD

, DVD/CD

SUPER SRND,
M.RE-MASTER

PL

SOUND EQ,
  

TEST

MIX 2CH
C.FOCUS

CH SEL

MANUAL EQ

, , ,

   , +, 
VOLUME

 STOP

SUBWOOFER

S.WOOFER

S.SOUND EQ,

VK925DVK825D

VK725D

SUBWOOFER

S.WOOFER

SUPER 
SOUND EQ

VK925D

VK825D

VK725D

MULTI
RE-MASTER

SUPER
SURROUND

SOUND EQ

Dolby Pro Logic II

DivX باستثناء 

اتلد خمس قنوموز متطور يو هو محلل ر Dolby Pro Logic IIضعالو
ى) من أي مادةيسرسطى، إحاطة مينى وى، ويسرإحاطة (أمامية مينى و

ضعة دقيقة بوة بصوراء كانت مشفريو، سونامج ستيربر
 Dolby Surround.أم ال

[SHIFT] + [pPLII].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

ة تضغط فيها الزر:في كل مر
:MOVIEضع كة مسجلة بونامج صور متحربرDolby Surround
:MUSICيومصادر الستير

:OFFإلغاء
 فقط.DVD/CDتعمل هذه التهيئة في وضع •
p“يضيء • PLII”.في حالة وجود مؤثر 

التركيز الوسطيالتركيز الوسطيالتركيز الوسطيالتركيز الوسطيالتركيز الوسطي
ّّ(االسـطـوانـات الـتـي يـكـون فـيـهـا صـوت احلـوار مــســج(االسـطـوانـات الـتـي يـكـون فـيـهـا صـوت احلـوار مــســج(االسـطـوانـات الـتـي يـكـون فـيـهـا صـوت احلـوار مــســج(االسـطـوانـات الـتـي يـكـون فـيـهـا صـوت احلـوار مــســج(االسـطـوانـات الـتـي يـكـون فـيـهـا صـوت احلـوار مــســج ّّ ـل لـلـخـرج عـبـر قـنــاةـل لـلـخـرج عـبـر قـنــاةـل لـلـخـرج عـبـر قـنــاةـل لـلـخـرج عـبـر قـنــاةـل لـلـخـرج عـبـر قـنــاةّ

السماعة الوسطى)السماعة الوسطى)السماعة الوسطى)السماعة الوسطى)السماعة الوسطى)
يون.كأنه صادر من التلفزسطى يبدو وت السماعة الوميكن جعل صو

.....[SHIFT] + [C.FOCUS]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

ة يتم فيها ضغط الزر:في كل مر
C FOCUS OFF ←→ C FOCUS ON

ال تعمل هذه اخلاصية أثناء تشغيل صوت اإلحاطة املتفوق.•
Dolby Pro Logic II. عند تشغيل الوضع ًستعمل هذه التهيئة أيضا•

صوت االحاطة املتفوقصوت االحاطة املتفوقصوت االحاطة املتفوقصوت االحاطة املتفوقصوت االحاطة املتفوق
(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي: [SUPER SRND] اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط

[SUPER SURROUND].(.(.(.(.(
ة يتم فيها ضغط الزر:في كل مر

:MUSICت االحاطة الىات صوثريضيف مؤ
يو.ت الستيرمصادر صو

:MOVIEض األفالم.ضع عند عراستعمل هذا الو
:PARTYيو دون أيضع الستيرت بويصدر الصو

إعتبار لإلجتاه الذي تتجه إليه.
إلغاء(إيقاف):

ميكنك ضبط مستوى الصوت الصادر من سماعة صوت اإلحاطة للحصول•
، ضـبــط مــســتــوى27  صـفــحــة  @عـلــى أفــضــل مــؤثــر لــصــوت اإلحــاطــة (

السماعة).
DVDالتـعـمـل وظـيـفـة صـوت االحـاطـة املـتـفـوق أثـنـاء تـشـغـيـل اسـطـوانـة •

 قناة.5.1املسجلة بنظام 
عند تشغـيـل وظـيـفـة صـوت االحـاطـة املـتـفـوق يـتـم إيـقـاف تـشـغـيـل وضـع•

Dolby Pro Logic II.
التحكم مبجال الصوتالتحكم مبجال الصوتالتحكم مبجال الصوتالتحكم مبجال الصوتالتحكم مبجال الصوت

الختيار تهيئة ما.الختيار تهيئة ما.الختيار تهيئة ما.الختيار تهيئة ما.الختيار تهيئة ما.          [SOUND EQ]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
في كل مرة تضغط فيها الزر:

HEAVY:(رصني) .يضيف قوة إلى موسيقى الروك
CLEAR:(صافي) .يوضح األصوات العالية

SOFT:(خفيض) .من أجل موسيقى اخللفية
DISCO:(ديسكو) .صوت متردد يجعلك تشعر كأنك في قاعة الديسكو

LIVE:(حي) .يجعل املغنيني أكثر حيوية
HALL:(القاعة) .توسيع الصوت بحيث تشعر كأنك في قاعة موسيقية

EQ-OFF:.(تهيئة املصنع) (عدم إضافة مؤثر) إلغاء
للتحقق من التهيئة احلاليةللتحقق من التهيئة احلاليةللتحقق من التهيئة احلاليةللتحقق من التهيئة احلاليةللتحقق من التهيئة احلالية

[SOUND EQ].اضغط 

مجال الصوت وجودة الصوتمجال الصوت وجودة الصوتمجال الصوت وجودة الصوتمجال الصوت وجودة الصوتمجال الصوت وجودة الصوت
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التمتع بوظيفة الكراوكهالتمتع بوظيفة الكراوكهالتمتع بوظيفة الكراوكهالتمتع بوظيفة الكراوكهالتمتع بوظيفة الكراوكه
اختر املصدر وابدأ بالعزف.اختر املصدر وابدأ بالعزف.اختر املصدر وابدأ بالعزف.اختر املصدر وابدأ بالعزف.اختر املصدر وابدأ بالعزف.1
ابدأ بالغناء واضبط مستوى الصوت بواسطةابدأ بالغناء واضبط مستوى الصوت بواسطةابدأ بالغناء واضبط مستوى الصوت بواسطةابدأ بالغناء واضبط مستوى الصوت بواسطةابدأ بالغناء واضبط مستوى الصوت بواسطة2

[–, + VOLUME]:الوحدة الرئيسية: (الوحدة الرئيسية: (الوحدة الرئيسية: (الوحدة الرئيسية: (الوحدة الرئيسية) 
([VOL DOWN, VOL UP]و و و و و [MIC LEVEL DOWN, UP]

على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.

إلصدار األصوات وإيقافهاإلصدار األصوات وإيقافهاإلصدار األصوات وإيقافهاإلصدار األصوات وإيقافهاإلصدار األصوات وإيقافها
DVD-V

  أثناء االستماع.  أثناء االستماع.  أثناء االستماع.  أثناء االستماع.  أثناء االستماع.[SHIFT] + [AUDIO]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 1
 الختيار الوضع. الختيار الوضع. الختيار الوضع. الختيار الوضع. الختيار الوضع. [: ,;]، أو، أو، أو، أو، أو [ENTER]  ثم  ثم  ثم  ثم  ثم[9] أو  أو  أو  أو  أو  [8]اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط2

االسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوتاالسطوانات املسجلة بصوت
ّّمطربمطربمطربمطربمطرب ّّ مطربني أثننيمطربني أثننيمطربني أثننيمطربني أثننيمطربني أثنني واحد واحد واحد واحد واحدّ

Offإليقاف األصوات :Offإليقاف األصوات :
Onإلصدار األصوات :V1+V2صوت مطربني :

V1صوت املطرب األول فقط :
V2صوت املطرب الثاني فقط :

تغيير املفتاحتغيير املفتاحتغيير املفتاحتغيير املفتاحتغيير املفتاح
لرفع نصف نغمة من املقام املوسيقي:لرفع نصف نغمة من املقام املوسيقي:لرفع نصف نغمة من املقام املوسيقي:لرفع نصف نغمة من املقام املوسيقي:لرفع نصف نغمة من املقام املوسيقي:

.....[SHIFT] + [iiiii] اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط
سيقي كمايلي:انات فيها الزر، يتغير املقام املوة االسطوفي كل مر

← +2 ← +1 ← 0 ← –1 ← –2 ← –3 ← –4 ← –5 ← KEYCON –6
+6 ← +5 ← +4 ← +3

خلفض نصف نغمة من املقام املوسيقي:خلفض نصف نغمة من املقام املوسيقي:خلفض نصف نغمة من املقام املوسيقي:خلفض نصف نغمة من املقام املوسيقي:خلفض نصف نغمة من املقام املوسيقي:
.....[SHIFT] + [IIIII] اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط

سيقي كمايلي:انات فيها الزر، يتغير املقام املوة االسطوفي كل مر
← –2 ← –1 ← 0 ← +1 ← +2 ← +3 ← +4 ← +5 ← KEYCON +6

–6 ← –5 ← –4 ← –3

لاللغاءلاللغاءلاللغاءلاللغاءلاللغاء
.”0“ض لعر [SHIFT]+[i] او [SHIFT]+[I]اضغط

ضبط مؤثر الصدىضبط مؤثر الصدىضبط مؤثر الصدىضبط مؤثر الصدىضبط مؤثر الصدى
.....[SHIFT] + [ECHO] اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط

ة يتم فيها ضغط الزر:في كل مر
ECHO OFF ← ECHO 4 ← ECHO 3 ← ECHO 2 ← ECHO 1 

↑
ى.يادة املستوداد التأثير بزيز

(تبطيل)

لتسجيل اداء غناءك بالكراوكهلتسجيل اداء غناءك بالكراوكهلتسجيل اداء غناءك بالكراوكهلتسجيل اداء غناءك بالكراوكهلتسجيل اداء غناءك بالكراوكه
التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:

23. على صفحة 1–2إجنز اخلطوات التمهيدية •
عند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االسطواناتعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االسطواناتعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االسطواناتعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االسطواناتعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االسطوانات•

).12 صفحة @ادخل االسطوانة (االسطوانات) التي ترغب بها (
.[DVD/CD ,:]اضغط 

عند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االشرطةعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االشرطةعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االشرطةعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االشرطةعند الغناء باالصطحاب املوسيقي مع االشرطة•
  على الوحدة الرئيسية وادخل الشريط الذي [c DECK 1]اضغط
تريده.

عند الغناء مبصاحبة املوسيقى مع الراديوعند الغناء مبصاحبة املوسيقى مع الراديوعند الغناء مبصاحبة املوسيقى مع الراديوعند الغناء مبصاحبة املوسيقى مع الراديوعند الغناء مبصاحبة املوسيقى مع الراديو•
).22 صفحة @اختر احملطة املرغوبة (

عند الغناء مبصاحبة املوسيقى من مصدر خارجيعند الغناء مبصاحبة املوسيقى من مصدر خارجيعند الغناء مبصاحبة املوسيقى من مصدر خارجيعند الغناء مبصاحبة املوسيقى من مصدر خارجيعند الغناء مبصاحبة املوسيقى من مصدر خارجي•
).30 صفحة @ز املصدر (ّاوصل وجه

الختيار حالة الصوت البشري.الختيار حالة الصوت البشري.الختيار حالة الصوت البشري.الختيار حالة الصوت البشري.الختيار حالة الصوت البشري.[SHIFT] + [AUDIO]  اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط1
[VOLUME + ,–]  اضبط جهارة الصوت بواسطة  اضبط جهارة الصوت بواسطة  اضبط جهارة الصوت بواسطة  اضبط جهارة الصوت بواسطة  اضبط جهارة الصوت بواسطة 2

) و) و) و) و) و [VOL DOWN, VOL UP](اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:(اجلهاز الرئيسي:
[MIC LEVEL DOWN, UP].على الوحدة الرئيسية.  على الوحدة الرئيسية.  على الوحدة الرئيسية.  على الوحدة الرئيسية.  على الوحدة الرئيسية  

على الوحدة الرئيسة وابدأ بغناءعلى الوحدة الرئيسة وابدأ بغناءعلى الوحدة الرئيسة وابدأ بغناءعلى الوحدة الرئيسة وابدأ بغناءعلى الوحدة الرئيسة وابدأ بغناء  [REC ]] اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط
الكراوكه.الكراوكه.الكراوكه.الكراوكه.الكراوكه.

اليقاف التسجيلاليقاف التسجيلاليقاف التسجيلاليقاف التسجيلاليقاف التسجيل
). [L STOP](اجلهاز الرئيسي: [L]اضغط 

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
 الختيار وضع [SHIFT]+[AUDIO]لعزف الشريط املسجل، تأكد من ضغط

.”AUDIO LR“ايقاف 

لتسجيل صوتكلتسجيل صوتكلتسجيل صوتكلتسجيل صوتكلتسجيل صوتك
.23 على صفحة 1–2 اجنز اخلطوات التمهيدية التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:

.1تأكد من عدم وجود الشريط في دك 
 على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل. على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل. على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل. على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل. على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.[REC     ]]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط  1

حتدث من خالل امليكروفون واضبط جهارة الصوت بواسطةحتدث من خالل امليكروفون واضبط جهارة الصوت بواسطةحتدث من خالل امليكروفون واضبط جهارة الصوت بواسطةحتدث من خالل امليكروفون واضبط جهارة الصوت بواسطةحتدث من خالل امليكروفون واضبط جهارة الصوت بواسطة2
[–, + VOLUME]     )))))يييييسسسسسيييييئئئئئرررررلللللااااا     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا:::::

[VOL DOWN, VOL UP] و ) و ) و ) و ) و ([MIC LEVEL DOWN, UP]

على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.على الوحدة الرئيسية.
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اإلستمتاع بالكراوكهاإلستمتاع بالكراوكهاإلستمتاع بالكراوكهاإلستمتاع بالكراوكهاإلستمتاع بالكراوكه

وظيفة كتم صوت املطربوظيفة كتم صوت املطربوظيفة كتم صوت املطربوظيفة كتم صوت املطربوظيفة كتم صوت املطرب
كة.اوظيفة عند االستمتاع مبصادر غير مصممة للكراستعمل هذه الو

سيقية.لكن تبقى اخللفية املوب من املسار وت املطريتم كتم صو
التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:

VCD     DVD-RW  VR     RAM

.”L R“ الختيار [SHIFT]+[AUDIO]اضغط 
 لتحويل تشغيل او لتحويل تشغيل او لتحويل تشغيل او لتحويل تشغيل او لتحويل تشغيل او[SHIFT] + [V.MUTE]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 

ايقاف الوظيفة.ايقاف الوظيفة.ايقاف الوظيفة.ايقاف الوظيفة.ايقاف الوظيفة.
ظيفة كتمدت استخدام ويو اذا ارت استيرنامج مسجل بصوحتتاج الى بر

اعيش مع االنوت االغنية او تشوين صوت االغنية. ميكن ان يتم اعادة تكوصو
امج.التالية من البر

يداحا توصب ةلجسملا جماربلا•
تاودالا نم ددحم ددع تاذ ةيقيسوم لامعا وا ةيكيسالكلا ىقيسوملا•

ةيقيسوملا
يئانثلا وا يعامجلا ءانغلا لامعا•
مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة          
.ليغشتلا ءانثا بيرغ توص عامس متي نا نكمي

وظيفة وضع الصوتوظيفة وضع الصوتوظيفة وضع الصوتوظيفة وضع الصوتوظيفة وضع الصوت
ظيفة كتمت بعد ايقاف تشغيل وظيفة لضبط مصدر الصواستخدم هذه الو

ت االغنية.صو
.....[SHIFT] + [AUDIO]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 

لكل مرة يتم فيها ضغط الزر:
RAM  DVD-RW  VR  VCD  CD  WMA  MP3  MPEG4  DivX

AUDIO R         AUDIO L         AUDIO LR

(العرض على اجلهاز الرئيسي)
RAM  DVD-RW  VR  VCD

R          L         L R

(العرض على الشاشة على التلفزيون)
DivX MPEG4 MP3 WMA CD

AUDIO R         AUDIO L         AUDIO LR

(العرض على الشاشة على التلفزيون)
 AUDIO LR (L R):يتم سماع صوت القناة اليسرى من السماعة

اليسرى وصوت القناة اليمنى من السماعة اليمنى
(صوت املطرب ومصاحبة املوسيقى).

 AUDIO L (L):.(بدون صوت املطرب) فقط صوت القناة اليسرى
 AUDIO R (R):.(صوت االغنية) فقط صوت القناة اليمنى

اختر بدون صوت املطرب للكراوكه.
ميكن عكس صوت االغنية وبدون صوت املطرب.

تعتمد عمليات التشغيل الفعلية على اإلسطوانة. إقرأ إرشادات االسطوانة
من أجل التفاصيل.

قبل االستمتاع بوظيفة غناء الكراوكهقبل االستمتاع بوظيفة غناء الكراوكهقبل االستمتاع بوظيفة غناء الكراوكهقبل االستمتاع بوظيفة غناء الكراوكهقبل االستمتاع بوظيفة غناء الكراوكه
[MIC LEVEL DOWN] ةطساوب نوفوركياملا توص ىوتسم ضفخا•

سبقمب )تانوفوركياملا( نوفوركياملا لصوا مث ،ةيسيئرلا ةدحولا ىلع
.نوفوركياملا )سباقم(

 أزرار:[MIC LEVEL DOWN, UP]لكل مرة يتم فيها ضغط 
OFF ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ MIC 7

.يكيمانيد نوفوركيام لمعتسا
 مم احادي.6.3نوع القابس: 

ًًيتحول الصوت تلقائيايتحول الصوت تلقائيايتحول الصوت تلقائيايتحول الصوت تلقائيايتحول الصوت تلقائيا ًً  الى الستيريو (قناتان) الى الستيريو (قناتان) الى الستيريو (قناتان) الى الستيريو (قناتان) الى الستيريو (قناتان)ً
 أو Dolby Pro Logic IIالميـكـنـك اجنـاز الـكـراوكـه مـع مـؤثـرات االحــاطــة

التركيز الوسطي أو اثناء ضبوطات مستوى السماعة.
اذا مت اصدار ضجيج (صراخ) اثنـاء االسـتـخـدام، ابـعـد املـايـكـروفـون عـن•

السماعات، او اخفض مستوى صوت املايكروفون.
في حالة عدم استخدام املايكـروفـون، انـزعـه مـن مـقـبـس املـايـكـروفـون،•

.”MIC OFF“واخفض مستوى صوت املايكروفون الى الوضع 

نات)فوفون (املايكرواملايكرو
فقة)(غير مر

SHIFT

, DVD/CD

AUDIO

, , , ,
ENTER

   , +, 
VOLUME

,ECHO

V.MUTE

REC

VOL DOWN,
VOL UP

 DECK 1

MIC LEVEL
DOWN, UP

, DVD/CD
STOP
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أشرطة الكاسيتاتأشرطة الكاسيتاتأشرطة الكاسيتاتأشرطة الكاسيتاتأشرطة الكاسيتات

اجلانب
االمامي

العرضالعرضالعرضالعرضالعرض
 لالعادة الصوتية للشريط.2 او 1 من الدكني ًميكن استخدام ايا

استخدم اشرطة ذات مواقع عادية.
ميكن استخدام االشرطة ذات املوقع العالي واالشرطة املعدنية ولكن

التتمكن الوحدة من اظهار خصائص هذه االشرطة بصورة كاملة.

.....[TAPE ,: ;]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
تشتغل الوحدة.

فزعلا ةفيظو( ًايئاقلت فزعلا أدبي فوس ،ًأبعم تيساكلا ناك اذإ
.)ةدحاو ةسملب

على الوحدةعلى الوحدةعلى الوحدةعلى الوحدةعلى الوحدة  [DECK 2 c]او او او او او  [c DECK 1]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
 الرئيسية وادخل الكاسيت. الرئيسية وادخل الكاسيت. الرئيسية وادخل الكاسيت. الرئيسية وادخل الكاسيت. الرئيسية وادخل الكاسيت.

ادخل الشريط بحيث يكون اجلانب املراد
 عزفه باجتاهك واجلانب املكشوف باجتاه

االسفل.
اغلق امللزمة باليد.

لبدء العزف.لبدء العزف.لبدء العزف.لبدء العزف.لبدء العزف.  [TAPE ,: ;]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3
:R ↔ F;كل مرة تضغط فيها الزر: 

 F:.يتم عزف الوجه األمامي :
 ;R.يتم عزف الوجه العكسي :

اليقاف عزف الشريطاليقاف عزف الشريطاليقاف عزف الشريطاليقاف عزف الشريطاليقاف عزف الشريط
.)[L STOP] (اجلهاز الرئيسي: [L]اضغط 

الختيار الوضع العكسيالختيار الوضع العكسيالختيار الوضع العكسيالختيار الوضع العكسيالختيار الوضع العكسي
 كمصدرTAPEأثناء إختيار 

.[PLAY MODE]اضغط وتابع الضغط على 
 فيها الزر:ًًفي كل مرة تضغط وتبقى ضاغطا

 
يتم عزف وجه واحد.:

 العكسي)←يتم عزف كال الوجهني. (األمامي :
يتوقف العزف في نهاية الوجه العكسي.

(اجلـهـاز [L] ـطـغض ـمـتي ـىـتح ةرـرـكـتم ةرـوـصب ـنيـهجـولا ـالك فـزع ـمـتي:
.)[L STOP]الرئيسي: 

اختريط في كال الدكني وار، ضع شريطني باستمرالستماع الى كال الشر
“ [L]يطني بالتتابع لغاية ان يتم ضغط ف كال الشرف يتم عز. سو”

.)[L STOP]ئيسي: (اجلهاز الر

للتقدمي السريع او اعادة اللفللتقدمي السريع او اعادة اللفللتقدمي السريع او اعادة اللفللتقدمي السريع او اعادة اللفللتقدمي السريع او اعادة اللف
يع).(التقدمي السر [f/3/FF] (اعادة اللف) او  [REW/4/g]اضغط 

لالختيار مابني الدكني املعبأينلالختيار مابني الدكني املعبأينلالختيار مابني الدكني املعبأينلالختيار مابني الدكني املعبأينلالختيار مابني الدكني املعبأين
).[DECK 1/2]ئيسي: (اجلهاز الر [PLAY MODE]اضغط 

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
 اثناء عزف االشرطة، اذا فتحت الدك اآلخر.ًتم قطع العزف حلظيا¹•
 دقيقة مصنوعة من مادة رقيقة وميـكـن ان100االشرطة التي تتجـاوز •

تنكسر أو تنحشر في داخل املاكينة.
فزع لبق ءاخترالا دش بجي اذهل ةنيكاملا يف رشحني دق يخترملا طيرشلا•

.طيرشلا
ميـكـن أن تـنـحـشـر األشـرطـة الـالنـهـائــيــة فــي أجــزاء الــدك املــتــحــركــة إذا•

إسـتـخـدمـت بـصـورة غـيـر صـحـيـحـة. إسـتـخـدم األشـرطـة املـالئـمــة آللــيــة
العكس األوتوماتيكي إلجتاه الشريط لهذا اجلهاز.

التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل
اختيار االشرطة للتسجيلاختيار االشرطة للتسجيلاختيار االشرطة للتسجيلاختيار االشرطة للتسجيلاختيار االشرطة للتسجيل

.يداع عقوم تاذ ةطرشا مدختسا
سيل نكلو ةيندعملا ةطرشالا وا يلاعلا عقوملا تاذ ةطرشالا مادختسا نكمي
.ةحيحص ةروصب ةطرشالا هذه حسم وا ليجست نم ةدحولا هذه رودقمب

التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:
يط بحيث ميكن أن يبدأ التسجيل في احلال.ء بداية الشرلف جز•
). [L STOP]ئيسي: (اجلهاز الر [L]من ثم و[TAPE ,: ;]اضغط •
  على الوحدة الرئيسية وادخل  على الوحدة الرئيسية وادخل  على الوحدة الرئيسية وادخل  على الوحدة الرئيسية وادخل  على الوحدة الرئيسية وادخل[DECK 2 c]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

الكاسيت املراد التسجيل عليه.الكاسيت املراد التسجيل عليه.الكاسيت املراد التسجيل عليه.الكاسيت املراد التسجيل عليه.الكاسيت املراد التسجيل عليه.
ادخله على ان يكون اجلانب املراد تسجيله باجتاهك واجلانب

املكشوف من الكاسيت باجتاه االسفل.
.ً تلقائيا”:F“يط على يتم ضبط اجتاه الشر

  وتابع الضغط عليه الختيار الوضع  وتابع الضغط عليه الختيار الوضع  وتابع الضغط عليه الختيار الوضع  وتابع الضغط عليه الختيار الوضع  وتابع الضغط عليه الختيار الوضع[PLAY MODE]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
العكسي.العكسي.العكسي.العكسي.العكسي.
 فيها الزر:ًًتبقى ضاغطاة تضغط وفي كل مر

يتم تسجيل وجه واحد فقط.:
 العكسي).←: يسجل كال الوجهني (األمامي   , 

“ “ ىلا ًايئاقلت ريغتت ” [REC ]]. طغض دنع ”

اختر املصدر املراد تسجيله.اختر املصدر املراد تسجيله.اختر املصدر املراد تسجيله.اختر املصدر املراد تسجيله.اختر املصدر املراد تسجيله.3
تسجيل الراديو:تسجيل الراديو:تسجيل الراديو:تسجيل الراديو:تسجيل الراديو:

)22 صفحة @والف على احملطة املطلوبة. (
تسجيل االسطوانة:تسجيل االسطوانة:تسجيل االسطوانة:تسجيل االسطوانة:تسجيل االسطوانة:

ادخل االسطوانة (االسطوانات) التي ترغب بتسجيلها.1
).[L STOP]ئيسي: (اجلهاز الر [L]من ثم  و[DVD/CD ,:]اضغط 

ر وضع التسجيل املرغوب لالسطوانة.ّحض2
ىلع ةدوجوملا 1–2 نيتوطخلا ذّفن [@ ةجمربملا تاراسملا ليجستل•

.“])دنب 32 ىتح( جمربملا ضرعلا” ،18 ةحفص
تأكد من توقف االسطوانة.
التسجيل من شريط الى شريط:التسجيل من شريط الى شريط:التسجيل من شريط الى شريط:التسجيل من شريط الى شريط:التسجيل من شريط الى شريط:

(اجلهاز الرئيسي: [L] ومن ثم [TAPE ,: ;]اضغط 1
[L STOP].(

  وادخل الكاسيت الذي ترغب بتسجيله.[c DECK 1]اضغط 2

  على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.  على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.  على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.  على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.  على الوحدة الرئيسية لبدء التسجيل.[REC ]]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 4
لوقف التسجيللوقف التسجيللوقف التسجيللوقف التسجيللوقف التسجيل

).[L STOP](اجلهاز الرئيسي:  [L]اضغط 

اذا انتهى تسجيل الشريط قبل االسطوانةاذا انتهى تسجيل الشريط قبل االسطوانةاذا انتهى تسجيل الشريط قبل االسطوانةاذا انتهى تسجيل الشريط قبل االسطوانةاذا انتهى تسجيل الشريط قبل االسطوانة
.هفاقيال  )[L STOP] :يسيئرلا زاهجلا( [L] طغضا .فزعلاب ةناوطسالا رمتست

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
 بشكل تلقائيًقناة) تنازليا5.1  الى 3يتم مزج املصدر املتعدد القنوات (•

الى مصدر من قناتني اثناء التسجيل.
تغيير جودة مستوى الصوت و الصوت/اجملال ال يؤثر على التسجيل.•
 خالل التسجيل.1ليس مبقدورك فتح دك •
سيتعذر عليك التقدمي السريع او الترجـيـع الـسـريـع الحـد الـدكـني خـالل•

التسجيل على الدك اآلخر.
منع احملو العفويمنع احملو العفويمنع احملو العفويمنع احملو العفويمنع احملو العفوي
اغي او اداةاستعمل مفك بر

مشابهة لكسر اللسان.

العادة التسجيل على الكاسيت احملميالعادة التسجيل على الكاسيت احملميالعادة التسجيل على الكاسيت احملميالعادة التسجيل على الكاسيت احملميالعادة التسجيل على الكاسيت احملمي
يط الصق. الفتحة بشرِغط

ملسح الشريطملسح الشريطملسح الشريطملسح الشريطملسح الشريط
[L]من ثم  و[TAPE ,: ;]اضغط 1.

).[L STOP]ئيسي: (اجلهاز الر
.2يط املسجل في دك ادخل الشر2.

.1يط في دك د الشرجوتأكد من عدم و
 على مسيطر التحكم عنًطااحتفظ به مضغو و[PLAY MODE]اضغط 3.

ضع العكسي.بعد الختيار الو
.[a REC]اضغط 4.

يط الصقشر

Aاجلانب 

Bلسان اجلانب  Aلسان اجلانب 
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الراديوالراديوالراديوالراديوالراديو

التوليف اليدويالتوليف اليدويالتوليف اليدويالتوليف اليدويالتوليف اليدوي
)))))[TUNER/BAND]:::::(اجلهاز الرئيسي(اجلهاز الرئيسي(اجلهاز الرئيسي(اجلهاز الرئيسي(اجلهاز الرئيسي     [TUNER/AUX]اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط1

.....”AM“ او  او  او  او  او ”FM“الختيار موجة الختيار موجة الختيار موجة الختيار موجة الختيار موجة 
تشتغل الوحدة.

وووووأأأأأ     [REW/44444/g]     :::::يييييسسسسسيييييئئئئئرررررلللللااااا     زززززاااااهههههجلجلجلجلجلااااا(((((     [(]     وووووأأأأأ     [)]     طططططغغغغغضضضضضااااا2
[f/33333/FF](((((     ددددددددددرررررتتتتتلللللااااا     رررررااااايييييتتتتتخخخخخالالالالال.....

:يسيئرلا زاهجلا ( ً واحتفظ به مضغوطا[(] او [)]اضغط 
[REW/4/g ءدبو نارودلاب ددرتلا ءدبي نأ ىلإ )[f/3/FF] وأ [

.ةطحملا ىلع روثعلا دنع ةفلاوملا ةيلمع فقوتت .ًايئاقلت ةفلاوملا
 عندما يتم التوليف على محطة الراديو.”TUNED“تعرض 

 خالل استالم بث أف أم االستريوي.”ST“يظهر املؤشر 

اذا تزايدت الضوضاء في موجة األف أماذا تزايدت الضوضاء في موجة األف أماذا تزايدت الضوضاء في موجة األف أماذا تزايدت الضوضاء في موجة األف أماذا تزايدت الضوضاء في موجة األف أم77777
.....”MONO“ لعرض  لعرض  لعرض  لعرض  لعرض [PLAY MODE]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

ضاء عندما يكون االستقبالتقل الضوت االحادي ويتم اختيار الصو
ً.ضعيفا

ضع.ى اللغاء الوة اخر مر[PLAY MODE]اضغط زر 
 اذا مت تغيير التردد.ً ايضا”MONO“وتلغى 

ئيسي فقط)(اجلهاز الر      AMخطوة تردد موجةخطوة تردد موجةخطوة تردد موجةخطوة تردد موجةخطوة تردد موجة 77777
  كيلوهرتز، ولكن ميكنك تغييرها9اخلطوة مضبوطة في املصنع على 

 كيلوهرتز.10الستقبال البث املعني على اخلطوات 
.”FM“جة اختر مو1.
[TUNER/BAND]. تابع الضغط على الزر اضغط و2.

دد احلالي. تابعض احلد االدنى للترض ليعرر العرّان يتغيبعد بضع ثو
ة.ر اخلطوّتتغيدد ور احلد االدنى للترّالضغط على الزر السفل. يتغي

ة في االعلى.ات املذكورة االصلية، كرر اخلطوجوع الى اخلطوللر

 مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة
 ، سوف يتم مسح الترددات السابقة املضبوطة“ التعيني”بعد تغيير ضبط 

 مرة اخرى.ً من الذاكرة. اضبطها مسبقاًمسبقا 

ًًالتوليف املضبوط مسبقاالتوليف املضبوط مسبقاالتوليف املضبوط مسبقاالتوليف املضبوط مسبقاالتوليف املضبوط مسبقا ًً ً
مسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقط

توجد طريقتان من التهيئة املسبقة للمحطات.
يتم الضبط املسبق لكافة احملطات التيالتهيئة املسبقة التلقائية:التهيئة املسبقة التلقائية:التهيئة املسبقة التلقائية:التهيئة املسبقة التلقائية:التهيئة املسبقة التلقائية:

يتمكن املوالف من استقبالها.
ميكنك اختيار احملطات التي ترغب بضبطهاالتهيئة املسبقة اليدوية:التهيئة املسبقة اليدوية:التهيئة املسبقة اليدوية:التهيئة املسبقة اليدوية:التهيئة املسبقة اليدوية:

ً. وحسب الترتيب الذي هيأته مسبقاًمسبقا
.AM و FMمحطة كحد اقصى لكل من املوجات 15  ميكن ضبط 
التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:

.”AM“ او ”FM“ الختيار [TUNER/AUX]اضغط 
التهيئة املسبقة التلقائيةالتهيئة املسبقة التلقائيةالتهيئة املسبقة التلقائيةالتهيئة املسبقة التلقائيةالتهيئة املسبقة التلقائية

.AM و FMاتبع التالي لكل من موجات 
والـف عـلـى الـتـردد الـذي تـرغـب فـيـه بـبــدء الــتــهــيــئــة املــســبــقــةالتحضير:التحضير:التحضير:التحضير:التحضير:

التلقائية.
ًً واحتفظ به مضغوطا واحتفظ به مضغوطا واحتفظ به مضغوطا واحتفظ به مضغوطا واحتفظ به مضغوطا[SHIFT] + [TUNER PGM]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط  ًً  حتى يتغير حتى يتغير حتى يتغير حتى يتغير حتى يتغيرً
التردد.التردد.التردد.التردد.التردد.

 جميع احملطـات الـتـي ميـكـنـه أسـتـقـبـالـهـا إلـىًيضبـط جـهـاز املـوالـفـة مـسـبـقـا
القنوات بترتيب تصاعدي ويتم عرض آخر محطة مت ضبطها.

التهيئة املسبقة اليدويةالتهيئة املسبقة اليدويةالتهيئة املسبقة اليدويةالتهيئة املسبقة اليدويةالتهيئة املسبقة اليدوية
 مرة في الوقت.ًتهيئة احملطات مسبقا

 انظر اليمني).}(والف على احملطة والف على احملطة والف على احملطة والف على احملطة والف على احملطة 1

[SHIFT] + [TUNER PGM].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

 على شاشة العرض على شاشة العرض على شاشة العرض على شاشة العرض على شاشة العرض ”PGM“أثناء وميض العبارةأثناء وميض العبارةأثناء وميض العبارةأثناء وميض العبارةأثناء وميض العبارة3
اضغط ازرار االرقام الختيار القناة.اضغط ازرار االرقام الختيار القناة.اضغط ازرار االرقام الختيار القناة.اضغط ازرار االرقام الختيار القناة.اضغط ازرار االرقام الختيار القناة.

طغضا مث[f, 3/FF]  وا [g, REW/4] طغضا ،يلدابت لكشب
.[TUNER PGM]+[SHIFT]

.ةانقلا كلت ىلع ىرخا ةطحم ةئيهت تمت اذا ةانقلا لغشت يتلا ةطحملا وحم متي

اختيار القنواتاختيار القنواتاختيار القنواتاختيار القنواتاختيار القنوات
مسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقطمسيطر التحكم عن بعد فقط

..... ”AM“أوأوأوأوأو ”FM“  إلختيار إلختيار إلختيار إلختيار إلختيار[TUNER/AUX]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

g]اضغط أزرار األرقام أو اضغط أزرار األرقام أو اضغط أزرار األرقام أو اضغط أزرار األرقام أو اضغط أزرار األرقام أو 2 , REW/44444]     وووووأأأأأ     [f, 33333/FF]
إلختيار القناة.إلختيار القناة.إلختيار القناة.إلختيار القناة.إلختيار القناة.

الختيار رقم مكون من خانتنيالختيار رقم مكون من خانتنيالختيار رقم مكون من خانتنيالختيار رقم مكون من خانتنيالختيار رقم مكون من خانتني•
@ [1] @ [2].  [h10]: 12مثال 

الراديوالراديوالراديوالراديوالراديو

أزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقام

PLAY MODE

TUNER PGM

, DVD/CD
, TAPE

,,
,

TUNER/AUX

REW/
    /FF

,

SHIFT

DECK 2

DECK 2

, DVD/CD

STOP

REC

DECK 1/2
 DECK 1

DECK 1

TUNER/BAND

REW/   / ,
/   /FF

, TAPE
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”Display“جدول جدول جدول جدول جدول  77777

Menu Language•English•Français•Deutsch•Italiano•Español•PortuguêsPуcский ••Nederlands

On-Screen Messages•On

Background during Play•Black
 وMPEG4، و JPEGض اختر اخللفية اثناء عر

DivXية الفيديو
”Others“جدول جدول جدول جدول جدول  77777.

DivX Registrationيات ض محتوعراء ومز التسجيل هذا لشرحتتاج رDivX Video-on-Demand (VOD).
)DivX VODيات ص محتو، بخصو31 انظر صفحة @(حدات.مز تسجيل الوض ريعر

 QUICK SETUP•Yes•No

Re-initialise Setting•Yes:ض شاشة إدخال كلمة السر إذا كان قد مت ضبط املعدالت يتم عرRatings
 من”INIT“شر جى ادخال نفس كلمة السر. بعد اختفاء املؤ). ير20 صفحة@( الىSetupائم الضبط هذا يعيد جميع القيم في قو

ى.ة أخرأعد تشغيلها مرحدة وقف تشغيل الوالشاشة، أوطات الداخلية.الضبو
•No

”Video“جدول جدول جدول جدول جدول  77777

TV Aspect• :4:3 Pan&Scan(4:3)يون مقاس شاشة عادية تلفز
يضة لتمأل الشاشةة الشاشة العرانب صوريتم قطع جومعيون واختر الضبط الذي يتناسب مع التلفز

انة).(ما لم يتم منع ذلك من قبل االسطو تفضيلك.

• :4:3 Letterbox(4:3)يون بنسب أبعاد عادية تلفز
سائل.ضع صندوق الريضة بوة الشاشة العرض صوريتم عر

(16:9)يضة يون شاشة عرتلفز16:9: •

TV Type•Standard (Direct View TV)
CRT Projector•LCD TV/Projector•يون.اختر ليتناسب مع نوع التلفز

•Projection TV•Plasma TV

Time Delay•0ms•20ms•40ms•60ms•80ms•100ms
طبضلا ةيلمع ذفن ،امزالپ ضرع ةشاشب ليصوتلا دنع
.ةلبقتسملا روصلل نمازم جراخلا توصلا نأ تظحال اذإ 

Still Mode•Automatic
دة.ة ملطخة، إال إنها منخفضة اجلوال تكون الصورField: •قفضع التوضة أثناء وة املعرود نوع الصورّيحد
دة، إال إنها قد تكون ملطخة.ة عالية اجلوالصورFrame: •قت.املؤ

NTSC Disc Output•PAL60يون نظام : عند التوصيل مع تلفزPAL.
.NTSCيون نظام : عند التوصيل مع تلفزNTSC• عند تشغيلNTSC او PAL 60اختر خرج 

، انظمة الفيديو). 4صفحة@  (  NTSCانات اسطو
Picture/Video Output•Automatic•     PAL

 انظر اعاله).@ (”NTSC Disc Output“: يعتمد اخلرج على تهيئة NTSC/PAL60•اجهاة الفيديو لكي يتم اخرقم بتغيير صيغة اشار
ية اذا لم يتم الفيديوDivX و JPEG  ،MPEG4بشكل

ض.ة بشكل سلس اثناء العراج الصوراخر
”Audio“جدول جدول جدول جدول جدول  77777

Dynamic Range Compression•Off
• :Onىوتسم ىلعألو ىندإلا ىدملا طغض ءانثأ ضفخنم توصلا ىوتسم ناك ول ىتح توصلا حوضول طبضا

)يمقرلا يبلود عضو عم طقف  لمعي( .ليللا نم رخأتم تقو يف ةدهاشملل بسانم عضولا اذه .توصلل
 Speaker Settings)))))  @  @  @  @  @(سطىالو•انظر أدناه)انظر أدناه)انظر أدناه)انظر أدناه)انظر أدناه(C) :ms 5.0/4.0/3.0/2.0/1.0/0.0

ms 15.0/10.0/5.0/0.0:(LS/RS)اإلحاطة •.ةطاحإلا تاعامسو ىطسولا كتعامس نم لصاحلا ريخأتلا تقو طبضي

          (Speaker Settings) تغيير التأخير الزمنيتغيير التأخير الزمنيتغيير التأخير الزمنيتغيير التأخير الزمنيتغيير التأخير الزمني
  الختيار صندوق التأخير الزمني ثم اضغط  الختيار صندوق التأخير الزمني ثم اضغط  الختيار صندوق التأخير الزمني ثم اضغط  الختيار صندوق التأخير الزمني ثم اضغط  الختيار صندوق التأخير الزمني ثم اضغط,8]     [99999اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

[ENTER].....
.....[ENTER] لضبط التأخير الزمني ثم اضغط  لضبط التأخير الزمني ثم اضغط  لضبط التأخير الزمني ثم اضغط  لضبط التأخير الزمني ثم اضغط  لضبط التأخير الزمني ثم اضغط ,8]      [99999اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

L

LS

R

SW

C

RS

C

RSLS

cba

a

b

c

(مؤثر عند عرض صوت متعدد القنوات)(مؤثر عند عرض صوت متعدد القنوات)(مؤثر عند عرض صوت متعدد القنوات)(مؤثر عند عرض صوت متعدد القنوات)(مؤثر عند عرض صوت متعدد القنوات)
)طقف ةطاحإلا تاعامسو ىطسولا ةعامسلا(
عيمج نوكت نأ بجي ،ةانق 5.1 جرخب عامتسا عضو لضفأ ىلع لوصحلل
نم ةيواستم داعبأ ىلع .يعرفلا ةضيفخلا تاددرتلا راهجم ءانثتساب تاعامسلا
توص تاعامس وأ ىطسولا ةعامسلا عضو ىلع اربجم تنك اذإ .عامتسالا عضوم
.قرفلا ضيوعتل ينمزلا ريخأتلا طبضا ،عامتسالا عضوم ىلا برقأ عضومب ةطاحإلا

خروجخروجخروجخروجخروج

تأخير السماعة الوسطى الزمنيتأخير السماعة الوسطى الزمنيتأخير السماعة الوسطى الزمنيتأخير السماعة الوسطى الزمنيتأخير السماعة الوسطى الزمني

تأخير سماعات اإلحاطة الزمنيتأخير سماعات اإلحاطة الزمنيتأخير سماعات اإلحاطة الزمنيتأخير سماعات اإلحاطة الزمنيتأخير سماعات اإلحاطة الزمني

ms

ms

L

Exit

LS

R

SW

C

RS 0.0

 0.0

اقعيضع السماعات الو : مو

ضع األمثل للسماعات: املو
ئيسية: مسافة االستماع الر

ئيسي الثابتضيح مسافة االستماع الرة تودائر
، جد الفرق في اجلدول التاليc أقل من b أو aإذا كانت إما املسافة 

قم بتغيير التهيئة.و

عند االنتهاءعند االنتهاءعند االنتهاءعند االنتهاءعند االنتهاء
[ENTER].، ثم اضغط ”Exit“ الختيار [;]اضغط 

فة :يبية للغراألبعاد التقر

56

b سماعات صوت االحاطة سماعات صوت االحاطة سماعات صوت االحاطة سماعات صوت االحاطة سماعات صوت االحاطة السماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطى a
الضبطاالختالف (تقريبا)

ms 5.0 سم150
ms 10.0 سم300
ms 15.0 سم450

•  Off

•  Grey

الضبطاالختالف (تقريبا)
ms 1.0 سم30
ms 2.0 سم60

ms 3.0سم90 
ms 4.0سم120 
ms 5.0سم150 
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لعرض قائمة االعداد.لعرض قائمة االعداد.لعرض قائمة االعداد.لعرض قائمة االعداد.لعرض قائمة االعداد. [SHIFT] + [SETUP]  اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
)، تظهر شاشة9 صفحة @  (QUICK SETUPاذا لم تقم بضبط •

QUICK SETUP.
 للبدء للبدء للبدء للبدء للبدء[:]الختيار البطاقة ، ثم اضغط الختيار البطاقة ، ثم اضغط الختيار البطاقة ، ثم اضغط الختيار البطاقة ، ثم اضغط الختيار البطاقة ، ثم اضغط [9 ,8]  اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

باختيار البنود.باختيار البنود.باختيار البنود.باختيار البنود.باختيار البنود.
  للبدء  للبدء  للبدء  للبدء  للبدء[ENTER]الختيار البند ، ثم اضغط الختيار البند ، ثم اضغط الختيار البند ، ثم اضغط الختيار البند ، ثم اضغط الختيار البند ، ثم اضغط  [9 ,8] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

باختيار التهيئات.باختيار التهيئات.باختيار التهيئات.باختيار التهيئات.باختيار التهيئات.
 الجناز الجناز الجناز الجناز الجناز[ENTER]لالختيار و لالختيار و لالختيار و لالختيار و لالختيار و  [: ,; ,9 ,8]  اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 4

التهيئات.التهيئات.التهيئات.التهيئات.التهيئات.
بالتبادل اضغط أزرار األرقام الجناز التهيئات.

ّّاسطوانات _ تغيير ضبوطات املشغاسطوانات _ تغيير ضبوطات املشغاسطوانات _ تغيير ضبوطات املشغاسطوانات _ تغيير ضبوطات املشغاسطوانات _ تغيير ضبوطات املشغ للللّلّّ

[SHIFT]+[SETUP].للخروج، اضغط •

ضع االستعداديل اجلهاز على وطات حتى اذا مت حتوال يتم تغيير الضبو•
للتشغيل.

 في املصنع.ًطة مسبقاد التي حتتها خط هي مضبوالبنو•
 تتيح إمكانية تنفيذQUICK SETUPيعة شاشة التهيئة السر

د في املنطقة املظللة.تهيئات متتابعة للبنو

Setupقائمة قائمة قائمة قائمة قائمة مثال: 

Video
Audio
Display
Others

Disc

Setup

Audio English

Menus English

Advanced Disc Review Intro Mode

Subtitle Automatic

Ratings Level 8

ENTER RETURNto  select and press to  exit

بندبندبندبندبند
جدولجدولجدولجدولجدول

تهيئةتهيئةتهيئةتهيئةتهيئة

SHIFT

, , , ,
ENTER

SETUP

57

Just Fit Zoom

Manual Zoom

Bit Rate Display

GUI See-through
GUI Brightness

Quick OSD

 L Display Menu
On ↔ Off

حدة) و2ات  (بخطو60– الى  الى  الى  الى  الى 0
 Auto 7– إلى  إلى  إلى  إلى  إلى 0(تلقائي)، من (تلقائي)، من (تلقائي)، من (تلقائي)، من (تلقائي)، من

الختيار مقاس الشاشة املناسب ملالئمة شاشـةالختيار مقاس الشاشة املناسب ملالئمة شاشـةالختيار مقاس الشاشة املناسب ملالئمة شاشـةالختيار مقاس الشاشة املناسب ملالئمة شاشـةالختيار مقاس الشاشة املناسب ملالئمة شاشـة
تلفزيونكتلفزيونكتلفزيونكتلفزيونكتلفزيونك

للتقريب والتبعيد يدوياللتقريب والتبعيد يدوياللتقريب والتبعيد يدوياللتقريب والتبعيد يدوياللتقريب والتبعيد يدويا
DVD-RW  VR RAM

 DVD-A)ةكرحتملا ةروصلا ءزج(
MPEG4  DivX    DVD-V  VCD

On ↔ Off

Auto ، ، ، ، ،On ،،،،،Off
3+ الى  الى  الى  الى  الى 3–

لعرض الظرف احلالي للعرضلعرض الظرف احلالي للعرضلعرض الظرف احلالي للعرضلعرض الظرف احلالي للعرضلعرض الظرف احلالي للعرض
Off و  و  و  و  و Basics و  و  و  و  و Details

ض لعر[RETURN]بعد تسجيل البند، اضغط 
).14صفحة @  ( QUICK OSDشاشة 

Information
Subtitle Position

Subtitle Brightness

 L Other Menu
 انظر اليسار)@(
 لــــــتــــــشــــــغــــــيـــــــل”Play as DVD-Video“ اخــــــتـــــــر •

انةدة على اسطوجو املوDVDيات الفيديو محتو
.DVDت الصو

JPEG لتشغيل ”Play as Data Disc“اختر •
يات أو محتوMPEG4انة، أو على اسطو

 DivXية، الفيديوDVD-RAMاو لتشغيل 
ظيفة بدون استخدام وHighMATانة اسطو

HighMAT.

Setup
Play as DVD-Video

                أو
Play as DVD-Audio

Play as DVD-VR,
Play as HighMAT

أو                
Play as Data Disc

Other Settings      )))))(التهيئات األخرى(التهيئات األخرى(التهيئات األخرى(التهيئات األخرى(التهيئات األخرى

أزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقام

”Disc“جدول جدول جدول جدول جدول   77777
Audio

ت.اختر لغة الصو
Subtitle

جمة.اختر لغة التر
Menus

ائماختر اللغة لقو
انة.االسطو

تغيير لغة القائمة من
يعالضبط السر

QUICK SETUP
ر هذا الضبط.ّ يغيًايضا

Advanced  Disc
Review

)14صفحة @  (

Ratings
ى املعاييراضبط مستو

انةلتحديد تشغيل اسطو
DVD.الفيديو 

اتبع التعليمات•
ضة على الشاشة.املعرو

•English•1\ات اللغة)(اختيار

•\2Original•\3Other    

•\4Automatic•English

    3Other\•1\ات اللغة)(اختيار•

•English
1\ات اللغة)(اختيار•

•\3Other    

•:Intro Modeنامج.ان/بر مشاهدة كل عنو
•:Interval Modeالتقتصر املشاهدة على كل 

منيةضع فاصلة ز وًلكن ايضانامج وان/برعنو
نامج.ان/البر دقائق ضمن العنو10مدتها 

)8ى ضبط املعايير(عند اختيار املستو
•8 No Limit• 7 إلى 1من

•0 Lock All:انات بدونملنع تشغيل االسطو
يات املعايير.مستو

)7 إلى 0ى تغيير املعايير (عند اختيار املستو
•Unlock Player•Change Password

•Change Level•Temporary Unlock
ض شاشةى املعدالت، يتم عرعندما تختار مستو

كلمة السر.
ضة على الشاشة.اتبع التعليمات املعرو

التنسى كلمة السر اخلاصة بك.التنسى كلمة السر اخلاصة بك.التنسى كلمة السر اخلاصة بك.التنسى كلمة السر اخلاصة بك.التنسى كلمة السر اخلاصة بك.
ت مدةسائل اذا جتاوزف تظهر شاشة الرسو

ى املعدالتية مستو- الفيديوDVDانة اسطو
حدة.التي مت ادخالها بالو

من ثم اتبع التعليماتادخل كلمة السر و
ضة على الشاشة.املعرو

ات اللغةاختيار1\
French Ë German Ë Italian Ë Spanish Ë Portuguese Ë Russian Ë Dutch

انة.يتم اختيار اللغة األصلية املسجلة بها األسطو2\
.34اجعة اجلدول في صفحة اسطة مرمز بوقم رإدخل ر3\
بة فيجمة املكتومتاحة، تظهر التر ”Audio“ ضعة للواذا لم تكن اللغة اخملتار4\

انة).ة على األسطوفرتلك اللغة (إذا كانت متو

اسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشة
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بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

Still Picture
Thumbnail

Subtitle

Marker (VR)

Angle

Rotate Picture

Slideshow

Other Settings

القوائم الرئيسيةالقوائم الرئيسيةالقوائم الرئيسيةالقوائم الرئيسيةالقوائم الرئيسية
لبدء التشغيل من بند محددلبدء التشغيل من بند محددلبدء التشغيل من بند محددلبدء التشغيل من بند محددلبدء التشغيل من بند محدد Program, Group, Title, Chapter,

Track, Playlist, Content
لزيادة او نقصان مدة التخطيلزيادة او نقصان مدة التخطيلزيادة او نقصان مدة التخطيلزيادة او نقصان مدة التخطيلزيادة او نقصان مدة التخطي

)))))Time Slip(من العرض فقط) من العرض فقط) من العرض فقط) من العرض فقط) من العرض فقط 
شــــــــرتــــــــني إلظــــــــهـــــــــار املـــــــــؤ مــــــــر[ENTER]اضــــــــغـــــــــط 1

Time Slip.
[ENTER]. طغضا مث تقولا رايتخإل [9 ,8] طغضا2
.ةعرسب رييغتلل هطغضب ظفتحاو [9 ,8] طغضا• 

(Time Search)     للبدء من وقت معنيللبدء من وقت معنيللبدء من وقت معنيللبدء من وقت معنيللبدء من وقت معني
لتغيير مدة العرض املتبقية/املنقضيةلتغيير مدة العرض املتبقية/املنقضيةلتغيير مدة العرض املتبقية/املنقضيةلتغيير مدة العرض املتبقية/املنقضيةلتغيير مدة العرض املتبقية/املنقضية

Video
DivX MPEG4

لعرض عدد البيكسللعرض عدد البيكسللعرض عدد البيكسللعرض عدد البيكسللعرض عدد البيكسل 
 DivXض  عرًيتم أيضاfps.(اطار لكل ثانية) 

لتغيير صورة ساكنةلتغيير صورة ساكنةلتغيير صورة ساكنةلتغيير صورة ساكنةلتغيير صورة ساكنة
لعرض مختصر الصورلعرض مختصر الصورلعرض مختصر الصورلعرض مختصر الصورلعرض مختصر الصور

بة)جمة املكتو، تغيير التر15 صفحة @(
  RAM  DVD-RW  VRالستدعاء عالمة مسجلة على الستدعاء عالمة مسجلة على الستدعاء عالمة مسجلة على الستدعاء عالمة مسجلة على الستدعاء عالمة مسجلة على 

DVDمسجالت الفيديو مسجالت الفيديو مسجالت الفيديو مسجالت الفيديو مسجالت الفيديو 
الستدعاء عالمة:

[ENTER] طغضا[9 ,8] @  طغضا
ايا متعددة)(زو

الختيار الزاويةالختيار الزاويةالختيار الزاويةالختيار الزاويةالختيار الزاوية
لتدوير الصورلتدوير الصورلتدوير الصورلتدوير الصورلتدوير الصور

لتشغيل أو ايقاف تشغيل عرض شرائح الساليدلتشغيل أو ايقاف تشغيل عرض شرائح الساليدلتشغيل أو ايقاف تشغيل عرض شرائح الساليدلتشغيل أو ايقاف تشغيل عرض شرائح الساليدلتشغيل أو ايقاف تشغيل عرض شرائح الساليد
30®®®®®لتغيير توقيت شرائح الساليد لتغيير توقيت شرائح الساليد لتغيير توقيت شرائح الساليد لتغيير توقيت شرائح الساليد لتغيير توقيت شرائح الساليد  – ثانية)ثانية)ثانية)ثانية)ثانية)     0

 انظر ادناه)@(

Time
 (باستثناء
(+R/+RW

Other Settings  (التهيئات األخرى)(التهيئات األخرى)(التهيئات األخرى)(التهيئات األخرى)(التهيئات األخرى)      

DVD-A كة) ة املتحرء الصور(جز RAM  DVD-RW  VR

DVD-V
لتغيير سرعة التشغيللتغيير سرعة التشغيللتغيير سرعة التشغيللتغيير سرعة التشغيللتغيير سرعة التشغيل

حدة) و0.1ات  (بخطو”x1.4“ الى ”x0.6“من – 
Play Speed

 L Play Menu
Repeat

A-B Repeat

)15 صفحة @(
JPEG  RAMماعدا 

DVD-RW  VRة الساكنة)ء من الصور (جز
MPEG4 DivX

لتكرار مقطع معنيلتكرار مقطع معنيلتكرار مقطع معنيلتكرار مقطع معنيلتكرار مقطع معني
الـنـهـايـة. اضـغــط فـي نـقـاط الـبـدايــة و[ENTER]اضـغـط 

[ENTER]ى لإللغاء.ة أخر مر
DVD-RW  VR باستثناء   RAM

 مقاطع إلعادة عرضها مقاطع إلعادة عرضها مقاطع إلعادة عرضها مقاطع إلعادة عرضها مقاطع إلعادة عرضها5لوضع عالمة على ما يصل إلى لوضع عالمة على ما يصل إلى لوضع عالمة على ما يصل إلى لوضع عالمة على ما يصل إلى لوضع عالمة على ما يصل إلى 
 مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى

ة اآلن إلستقبال العالمات.)حدة جاهز. (الو[ENTER]اضغط 
ضع:ضع عالمة على مولو

بة)غو. (عند النقطة املر[ENTER]اضغط 
ضع اخر:ضع عالمة على مولو

“ الختيار [: ,;]اضغط  [ENTER] اضغط @    ”
الستدعاء عالمة:

[ENTER]اضغط  [: ,;] @ اضغط الزر
ملسح عالمة:
[SHIFT]+[CANCEL]اضغط @  [: ,;]اضغط الزر

ائي.العشومج وة ال تعمل اثناء التشغيل املبرهذه امليز•

 L Picture Menu
Normal

Cinema1:::::يعزز التفاصيل فييلطف الصور و
املشاهد املعتمة.

Cinema2:::::يعزز التفاصيل فييد حدة الصور ويز
املشاهد املعتمة.

 Animation
Dynamic

Userاضغط الزر) [ENTER]الختيار 
“Picture Adjustment”) (@(انظر ادناه 

Picture Adjustment

Contrast
Brightness

).ةمتعملا عطاقملا ةءاضا ةدش طبضي(   Gamma
ضاء فيابات الضو(يقلل إضطر  Depth Enhancer

اخللفية ليقدم أروع إحساس بالعمق.)

Picture
Mode

Sharpness
 Colour

PALانة اسطو•
625i (املتشابك)  625p ↔يجي)(التدر

NTSCانة اسطو•
 525i (املتشابك)↔  525pيجي)(التدر

كيد.، تظهر شاشة التو”525p“ او ”625p“عندما تختار 
افقيون يتو فقط في حالة التوصيل بتلفز”Yes“اختر 

يجي.مع اخلرج التدر
ضها أواد عرانة املرض على االسطوقم املعرويعتمد الر\ 

).21صفحة @  (”Picture/Video Output“تهيئة 

 L Audio Menu

Dolby Pro
Logic II

Dialogue
Enhancer

Multi Re-master

)26 صفحة @(

ةةةةةكككككرررررحححححتتتتتملململململااااا     ررررروووووصصصصصلللللااااا     عععععضضضضضووووو     يييييففففف     عععععااااامممممتتتتتسسسسسإلإلإلإلإلااااا     لللللهههههسسسسس     ررررراااااوووووحلحلحلحلحلااااا     لللللعععععجججججييييي
DVD-V )Dolby Digital،DTS ،MPEG  ، 3ات اوقنو

ية)كزار في القناة املراكثر، في املكان املسجل به احلو
DivX )Dolby Digital ،3ارات أو أكثر، مع احلو قنو

سطى)املسجل على القناة الو
On ↔ Off

)27 صفحة @(

Sound
Enhancement

MPEG4 DivXماعدا 
ت دافئ.اج صوت الستخريعزز خرج الصو

On ↔ Off

مرة واحدة.مرة واحدة.مرة واحدة.مرة واحدة.مرة واحدة.       [FUNCTIONS]اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط1
[ENTER]     الختيار القائمة، واضغطالختيار القائمة، واضغطالختيار القائمة، واضغطالختيار القائمة، واضغطالختيار القائمة، واضغط       [::::: ,;;;;; ,99999 ,88888]     اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط2

لبدء اختيار البنود.لبدء اختيار البنود.لبدء اختيار البنود.لبدء اختيار البنود.لبدء اختيار البنود.

[ENTER]     الختيار البند، واضغطالختيار البند، واضغطالختيار البند، واضغطالختيار البند، واضغطالختيار البند، واضغط       [::::: ,;;;;; ,99999 ,88888]     اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط3
الجناز التهيئات.الجناز التهيئات.الجناز التهيئات.الجناز التهيئات.الجناز التهيئات.

بالتبادل اضغط أزرار األرقام الجناز التهيئات.

ًًتختلف البنود املعروضة تبعاتختلف البنود املعروضة تبعاتختلف البنود املعروضة تبعاتختلف البنود املعروضة تبعاتختلف البنود املعروضة تبعا ًً  لنوع االسطوانة. لنوع االسطوانة. لنوع االسطوانة. لنوع االسطوانة. لنوع االسطوانة.ً

اسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشة

Advanced
Disc Review

ضهااد عرين املراض العناو، استعر14 صفحة [@
ADVANCED DISC REVIEW)([

Transfer
Mode

رتخا ،)نيميلا رظنا @(  ،”525p“ او ”625p“ اذا قمت باختيار
.ةداملا عون مئالت يكل ةروصلا جرخ ليوحت ةقيرط

يات أو محتوMPEG4، أو PALانات ض اسطوعند عر
 DivXية.الفيديو
:Auto يات الفيلم اطار لكل ثانية من محتو25حتديد

يلها بشكل مالئم.حتوو
:Videoضع عند استعمال اختر هذا الوAutoكانت، و

بة.ة مضطريات الصورمحتو
NTSC انة ض اسطوعند عر
 Auto1:(عادي)  يات اطار لكل ثانية من محتو24حتديد

يلها بشكل مالئم.حتوالفيلم و
:Auto2يات اطار لكل ثانية من محتو30افق مع متو

 اطار لكل ثانية من24الفيلم باالضافة الى 
يات الفيلم.محتو

:Videoه عند استعمال اخترAuto1 او Auto2تكون، و
بة.ة مضطريات الصورمحتو
ياتكيبة محتويقة تر يتم متييز طر”Auto“عندما تختار 

DivXهة، اخترة مشواجها. اذا كانت الصوراخر و
“I (Interlace)” أو “P (Progressive)”كيبةيقة التر لطرً تبعا

انة.يات املسجلة على االسطوالتي مت استعمالها مع احملتو
Auto ، ، ، ، ،I) ) ) ) ) Interlace ،( ،( ،( ،( ،(P) ) ) ) ) Progressive(((((

Marker

Audio
ت)ات الصو، تغيير مسار15 صفحة @(

  WMA  MP3لعرض نوع االسطوانة احلاليةلعرض نوع االسطوانة احلاليةلعرض نوع االسطوانة احلاليةلعرض نوع االسطوانة احلاليةلعرض نوع االسطوانة احلالية

Video
Output

Mode

58

Source
Select

DivX

)))))ةةةةةيييييلللللاااااتتتتتلللللااااا     ةةةةةفففففحححححصصصصصلللللااااا     ىىىىىلللللععععع     ةةةةةلللللمممممكككككتتتتتلللللااااا(((((
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, DVD/CD

PLAY MODE

SHIFT

FUNCTIONS

CANCEL

, , , ,
ENTER

االسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائي
البدء بالعرض املبرمج/العشوائيالبدء بالعرض املبرمج/العشوائيالبدء بالعرض املبرمج/العشوائيالبدء بالعرض املبرمج/العشوائيالبدء بالعرض املبرمج/العشوائي

اثناء االيقافاثناء االيقافاثناء االيقافاثناء االيقافاثناء االيقاف
الختيار الوضع املرغوب.الختيار الوضع املرغوب.الختيار الوضع املرغوب.الختيار الوضع املرغوب.الختيار الوضع املرغوب.[PLAY MODE] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

تظهر شاشات العرض املبرمج والعشوائي بالتتابع.
في كل مرة تضغط فيها الزر:

للخروج من وضع العرض املبرمج او العرض العشوائيللخروج من وضع العرض املبرمج او العرض العشوائيللخروج من وضع العرض املبرمج او العرض العشوائيللخروج من وضع العرض املبرمج او العرض العشوائيللخروج من وضع العرض املبرمج او العرض العشوائي
 عدة مرات اثناء التوقف.[PLAY MODE]اضغط 

 بند) بند) بند) بند) بند)32 (حتى  (حتى  (حتى  (حتى  (حتى العرض املبرمجالعرض املبرمجالعرض املبرمجالعرض املبرمجالعرض املبرمج
CDعند ايقاف وضع عند ايقاف وضع عند ايقاف وضع عند ايقاف وضع عند ايقاف وضع 

DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA     CD     VCD     DVD-V     DVD-A
مبقـدورك بـرمـجـة جـمـيـع الـبـنـود املـوجـودة عـلـى االسـطـوانـة فـي مـوضـع

العرض.
1DVD-A     DVD-V           اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة)     DivX

MPEG4     JPEG     MP3     WMA          ثم اضغطثم اضغطثم اضغطثم اضغطثم اضغط([ENTER]       .او العنـوان.او العنـوان.او العنـوان.او العنـوان.او العنـوان

الختيار الرقم املكون منالختيار الرقم املكون منالختيار الرقم املكون منالختيار الرقم املكون منالختيار الرقم املكون من •
خانتنيخانتنيخانتنيخانتنيخانتني
25: [h10] @ [2] @ [5]مثال 

  WMA  MP3  JPEG  MPEG4

DivX
[ENTER] @ [5] @ [2]

اضغط أزرار األرقام الختيار الفصل أو املسار أو احملتوياتاضغط أزرار األرقام الختيار الفصل أو املسار أو احملتوياتاضغط أزرار األرقام الختيار الفصل أو املسار أو احملتوياتاضغط أزرار األرقام الختيار الفصل أو املسار أو احملتوياتاضغط أزرار األرقام الختيار الفصل أو املسار أو احملتويات2
)      DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA          ثم اضـغـطثم اضـغـطثم اضـغـطثم اضـغـطثم اضـغـط([ENTER] .....
  لبرمجة البنود األخرى.2 و 1رر اخلطوتني ّ ك•

[DVD/CD ,:::::].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

)))))14 صفحة  صفحة  صفحة  صفحة  صفحة @@@@@(((((     CDعند تشغيل وضع عند تشغيل وضع عند تشغيل وضع عند تشغيل وضع عند تشغيل وضع 
MP3     WMA     CD     VCD

مبقدورك برمجة جميع احملتويات املوجودة على جميع االسطوانات.
الختيار االسطوانة.الختيار االسطوانة.الختيار االسطوانة.الختيار االسطوانة.الختيار االسطوانة.       ([5]–[1])اضغط أزرار األرقاماضغط أزرار األرقاماضغط أزرار األرقاماضغط أزرار األرقاماضغط أزرار األرقام1
MP3اضغط أزرار األرقام الختيار البنود اضغط أزرار األرقام الختيار البنود اضغط أزرار األرقام الختيار البنود اضغط أزرار األرقام الختيار البنود اضغط أزرار األرقام الختيار البنود 2 )     WMAثم اضغط  ثم اضغط  ثم اضغط  ثم اضغط  ثم اضغط  

([ENTER].....
الختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتني•

25: [h10] @ [2] @ [5]مثال 

[ENTER] @ [5] @ [2] WMA  MP3

  لبرمجة البنود األخرى.2 و 1رر اخلطوتني ّك•
[DVD/CD ,:::::].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

الختيار البند باستعمال أزرار السهمالختيار البند باستعمال أزرار السهمالختيار البند باستعمال أزرار السهمالختيار البند باستعمال أزرار السهمالختيار البند باستعمال أزرار السهم
 مرة اخرى[ENTER] الختيار البند، ثم اضغط [99999 ,88888]و  [ENTER] اضغط

للتسجيل.
ملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتار

 الختيار البند. [99999 ,88888]اضغط 1.

اعاله.2   و 1رر اخلطوتني ّك2.
ملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتارملسح البرنامج اخملتار

 الختيار البند. [99999 ,88888]اضغط 1.

  الخـــتـــيــــار [::::: ,; ; ; ; ; ,99999 ,88888]  (او اضـــغــــط [SHIFT]+[CANCEL]اضـــغــــط 2.
“Clear” واضغط ([ENTER].

ملسح البرنامج بأكملهملسح البرنامج بأكملهملسح البرنامج بأكملهملسح البرنامج بأكملهملسح البرنامج بأكمله
.[ENTER] واضغط [::::: ,; ; ; ; ; ,99999 ,88888]مع  ”Clear all“ اختر

 مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة
ًًيبقى البرنامج محفوظايبقى البرنامج محفوظايبقى البرنامج محفوظايبقى البرنامج محفوظايبقى البرنامج محفوظا ًً  في الذاكرة مالم حتدث احدى احلاالت التالية: في الذاكرة مالم حتدث احدى احلاالت التالية: في الذاكرة مالم حتدث احدى احلاالت التالية: في الذاكرة مالم حتدث احدى احلاالت التالية: في الذاكرة مالم حتدث احدى احلاالت التالية:ً

فتح صينية االسطوانة احلالية.-
اختيار مصدر آخر.-
حتويل الوحدة الى وضع االستعداد للتشغيل.-
.CDتشغيل او ايقاف وضع االسطوانة -
تقوم بشكل يدوي باختيار اسطوانة اخرى (اثناء ايقاف وضع-

).CDاالسطوانة 
العرض العشوائيالعرض العشوائيالعرض العشوائيالعرض العشوائيالعرض العشوائي

CDعند ايقاف وضع عند ايقاف وضع عند ايقاف وضع عند ايقاف وضع عند ايقاف وضع 

CD     VCD
مبـقـدورك عـرض جـمـيـع بـنـود االسـطـوانـة املـوجـودة فـي مـوضــع الــعــرض

بالترتيب العشوائي.
DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA     DVD-V     DVD-A

مبقدورك اختيـار بـنـد (بـنـود) االسـطـوانـة املـوجـودة فـي مـوضـع الـعـرض
بالترتيب العشوائي.

1DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA     DVD-V     DVD-A

اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة او العنوان.اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة او العنوان.اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة او العنوان.اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة او العنوان.اضغط أزرار األرقام الختيار اجملموعة او العنوان.     

[DVD/CD ,:::::].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

ALL-DISC     العرض العشوائي جلميع االسطواناتالعرض العشوائي جلميع االسطواناتالعرض العشوائي جلميع االسطواناتالعرض العشوائي جلميع االسطواناتالعرض العشوائي جلميع االسطوانات
)))))14 صفحة  صفحة  صفحة  صفحة  صفحة @@@@@(((((     CDعند تشغيل وضع عند تشغيل وضع عند تشغيل وضع عند تشغيل وضع عند تشغيل وضع 

MP3     WMA     CD     VCD
مبقدورك عرض جميع البنود املوجودة على جميع االسطوانات بالترتيب

العشوائي.

[DVD/CD ,:::::].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

أزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقام

Other Menu فـي ”Play as Data Disc“ لكـي تـسـتـطـيـع اسـتـعـمـال الـعـرض املـبـرمـج والـعـرض الـعـشـوائـي. اخـتـر HighMAT قم بـايـقـاف عـرض اسـطـوانـة•
).20 صفحة @(

•DVD-Aارعة، قم بإدخال كلمة السر باستعمال أزرت شاشة كلمة السر بعد اختيار أية مجموعات إضافية. إذا ظهرانات تتضمن مجموعض اإلسطوب
ً.انة أيضااجع غالف االسطوعة اإلضافية. رض اجملموقام لعراألر

االسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائي

Random Playback

Title
Choose a title.

1

0 ~ 9 PLAY to startto select

DVD-V مثال: 

Random Playback

Press PLAY to start

CD :مثال

DVD-A

إلدخال كل اجملموعات، اضغط الزر•
 ومن ثم”ALL“ الختيار [::::: ,;;;;;]

[ENTER].اضغط الزر 

إللغاء مجموعة، اضغط زر الرقم•
اخلاص باجملموعة املراد إلغاءها.

Program Playback

ENTERto select and press PLAY to start

DiscNo. T/G C/T

Play

Clear

Clear all

Choose a title and chapter.

1

DVD-V مثال: 

ض العادي)          االيقاف (العرائي                العشومجاملبر
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11/1 0:00:01 City Penguin1

1/ 1 0:01:20 Ashley at Prom2

2/ 2 1:10:04 Formula one3

3/ 3 0:10:20 Soccer4

4/10 0:00:01 Baseball5

DateNo. Total Time T i t l e Contents

P l a y l i s t

ENTER RETURNto  select  and  press to  exit0 9

21

مثال: 

HighMATTM تشغيل اسطواناتتشغيل اسطواناتتشغيل اسطواناتتشغيل اسطواناتتشغيل اسطوانات
WMA  MP3  JPEG

أثناء التوقفأثناء التوقفأثناء التوقفأثناء التوقفأثناء التوقف1
[TOP MENU].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

.....[ENTER]الختيار البند، ثم اضغط الختيار البند، ثم اضغط الختيار البند، ثم اضغط الختيار البند، ثم اضغط الختيار البند، ثم اضغط [: ,; ,9 ,8]  اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
ة.ة عند الضروررر هذه اخلطوّك•

New Pla

 Prev Return  Next 

New Playlist  I tem Long Name Display Te PAG E   1 / 3

M e n u 1 M e n u 2

M e n u 3

P l ay  l i s t 1

P l ay  l i s t 2 P l ay  l i s t 3

لتغيير خلفية القائمةلتغيير خلفية القائمةلتغيير خلفية القائمةلتغيير خلفية القائمةلتغيير خلفية القائمة•
.[FUNCTIONS]اضغط الزر 

انة.تتغير اخللفية الى اخللفية املسجلة على االسطو
للخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشة•

.[L]اضغط الزر 
االختيار من اجلداولاالختيار من اجلداولاالختيار من اجلداولاالختيار من اجلداولاالختيار من اجلداول

اثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيل1
.....[MENU]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 

 ثم الزر ثم الزر ثم الزر ثم الزر ثم الزر[;;;;;]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 2
”Playlist“  للتنقل بني   للتنقل بني   للتنقل بني   للتنقل بني   للتنقل بني [99999 ,88888]

”Content“. و  و  و  و  و ”Group“و و و و و 

  ثم الزر  ثم الزر  ثم الزر  ثم الزر  ثم الزر[:::::]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 3
  الختيار بند واضغط  الختيار بند واضغط  الختيار بند واضغط  الختيار بند واضغط  الختيار بند واضغط[99999 ,88888]

.....[ENTER]الزر الزر الزر الزر الزر 
.ىرخا ةحفص ولت ةحفص يطختل [SHIFT]+[ANGLE/PAGE]  طغضا• 

للخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشة•
[MENU].اضغط 

DVD-RW (DVD-VR)/RAM عرض اسطواناتعرض اسطواناتعرض اسطواناتعرض اسطواناتعرض اسطوانات
RAM  DVD-RW  VR

انة.ين فقط اذا مسجلة على االسطوتظهر العناو•
انة.ين االسطوعناوض وائم العرقوامج، وير البرالميكنك حتر•

عرض البرامجعرض البرامجعرض البرامجعرض البرامجعرض البرامج
[DIRECT NAVIGATOR].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

أوأوأوأوأو[9 ,8] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
أزرار األرقام إلختيارأزرار األرقام إلختيارأزرار األرقام إلختيارأزرار األرقام إلختيارأزرار األرقام إلختيار

البرنامج.البرنامج.البرنامج.البرنامج.البرنامج.
[SHIFT]+اضغط الزر •

[ANGLE/PAGE]
ى.صفحة تلو صفحة أخر

الختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتنيالختيار الرقم املكون من خانتني•
23: [h10] @ [2] @ [3]. مثال 

انة.االسطونامج ويات البرض محتولعر[:] اضغط •
[ENTER]. اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

للخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشة•
 jG{«[DIRECT NAVIGATOR]Æ

عرض الئحة العرضعرض الئحة العرضعرض الئحة العرضعرض الئحة العرضعرض الئحة العرض
(فقط أذا احتوت األسطوانة على الئحة العرض) 

[PLAYLIST].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

أو أزرارأو أزرارأو أزرارأو أزرارأو أزرار[9 ,8] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
.....ضضضضضرررررعععععلللللااااا     ةةةةةمممممئئئئئاااااققققق     رررررااااايييييتتتتتخخخخخإلإلإلإلإل          ممممماااااقققققرررررألألألألألااااا
[SHIFT]+اضغط الزر •

 [ANGLE/PAGE] لتخطي صفحة
ى.تلو صفحة أخر

نينينينينيتتتتتننننناااااخخخخخ     نننننممممم     نننننوووووكككككملململململااااا     مممممقققققرررررلللللااااا     رررررااااايييييتتتتتخخخخخالالالالال•
23: [h10] @ [2] @ [3]. مثال 

[ENTER]. اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

للخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشة•
[PLAYLIST]. اضغط 

مثال:

الئحة العرض: يبدء العرض

W????L????zU????I????« v????≈ p????K????I????M????ð ∫W????L???zU???I???«

5?????³?????ð w????²????« W????I????ÐU????�????«

Ë√ ÷d??????F??????« `?????z«u?????

Èd?????š√ W?????L?????zU????$

Playlist

1    Love Me Do

2    From Me to You

3    She Loves You

4    I Want to Hold Your Hand

5    Can’t Buy Me Love

No.                   Content title

Group
Content

Playlist

RETURN   to exit0 ~ 9  to select     ENTER   to play

All by Artist The Beatles مثال:

Direct Navigator

11/ 1(WED) 0:05 Monday feature1

1/  1 (MON) 1:05 Auto action2

2/  2 (TUE) 2:21 Cinema3

3/  3 (WED) 3:37 Music4

4/10(THU) 11:05 Baseball5

DateNo. On T i t l e Contents

RETURNto  select to  exit0 9

مثال:

001

001group

001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3

002group

003group
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
004track.mp3

001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
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  L  L  L  L  Lعرض املشاهد الواحد تلو اآلخرعرض املشاهد الواحد تلو اآلخرعرض املشاهد الواحد تلو اآلخرعرض املشاهد الواحد تلو اآلخرعرض املشاهد الواحد تلو اآلخر
اثناء عرض قائمة العرضاثناء عرض قائمة العرضاثناء عرض قائمة العرضاثناء عرض قائمة العرضاثناء عرض قائمة العرض1

.....[:]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
.....[ENTER] واضغط  واضغط  واضغط  واضغط  واضغط ”Scene List“ الختيار  الختيار  الختيار  الختيار  الختيار [9 ,8]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

.ضرعلا ةمئاق تامولعم ضرعب ”Contents“ دنب موقي• 
.....[ENTER] الختيار املشهد واضغط  الختيار املشهد واضغط  الختيار املشهد واضغط  الختيار املشهد واضغط  الختيار املشهد واضغط [: ,; ,9 ,8]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3

ارشادات مفيدة حول اجناز اسطوانات البياناتارشادات مفيدة حول اجناز اسطوانات البياناتارشادات مفيدة حول اجناز اسطوانات البياناتارشادات مفيدة حول اجناز اسطوانات البياناتارشادات مفيدة حول اجناز اسطوانات البيانات
عة الثامنة بخطض اجملموعات، يتم عر مجمو8د أكثر من جوفي حالة و•

احد على شاشة القائمة.دي وعمو
شاشةض على شاشة القائمة وتيب العرجد اختالف في ترقد يو•

تر.الكمبيو
مة الكتابة.ض امللفات املسجلة بصيغة حزحدة من عرالميكن لهذه الو•

DVD-RAM
.UDF 2.0افق مع صيغة التتو•

CD-R/RW
 أو1ى  املستوISO9660افقة مع صيغة انات متويجب ان تكون االسطو•

لة). (باستثناء الصيغ املطو2
لكن فيات متعددة وحدة التسجيالت املسجلة على دورتدعم هذه الو•

قت أطول لكي يبدأف حتتاج الى وة سوات كثيرد دورجوحالة و
ى لتجنب ذلك.ات على أقل مستوض. احتفظ عدد الدورالعر

DVD-R/RW
.UDF (UDF 1.02/ISO9660)انات مع جسر افق االسطويجب ان تتو•
ةض الدورات متعددة. يتم عرحدة التسجيل على دورالتدعم هذه الو•

األصلية فقط.
تسمية امللفات واجمللدات (تتم معاجلة امللفات باعتبارها احملتويات وتتمتسمية امللفات واجمللدات (تتم معاجلة امللفات باعتبارها احملتويات وتتمتسمية امللفات واجمللدات (تتم معاجلة امللفات باعتبارها احملتويات وتتمتسمية امللفات واجمللدات (تتم معاجلة امللفات باعتبارها احملتويات وتتمتسمية امللفات واجمللدات (تتم معاجلة امللفات باعتبارها احملتويات وتتم

معاجلة اجمللدات باعتبارها اجملموعات على هذه الوحدة.)معاجلة اجمللدات باعتبارها اجملموعات على هذه الوحدة.)معاجلة اجمللدات باعتبارها اجملموعات على هذه الوحدة.)معاجلة اجمللدات باعتبارها اجملموعات على هذه الوحدة.)معاجلة اجمللدات باعتبارها اجملموعات على هذه الوحدة.)
ي بادئةقت التسجيل، يجب أن حتتوأثناء و

ي منامللف. على عدد متساوأسم اجمللد و
غبتيب الذي تريجب ان تكون بالترقام، واألر
قات).ضهما (قد التعمل هذه في جميع األوبعر

يجب أن تتضمن امللفات على الالحقة
 انظر ادناه).@(

WMA ) :الالحقة“.WMA” أو “.wma”(
بايت و كيلو48افق: بني معدل الضغط املتو•

بايت كيلو320
 احملمية منWMAض ملفات الميكنك عر•

االستنساخ.
حدة معدل البت املتغيرالتدعم هذه الو•

(MBR).
MP3 ) الالحقة“.MP3” أو “.mp3”(

بايت كيلو320بايت و  كيلو32افق: بني معدل الضغط املتو•
.ID3حدة بطاقات التدعم هذه الو•
 و1٠44، 32، 24، 05٠22، 16، 12، 02٠11، 8افق: ميز املتومعدل التر•

تز.هر كيلو48
JPEG ) الالحقة“.JPG” ،“.jpg” ،“.JPEG” أو “.jpeg”(

حدة: على هذه الوJPEGملشاهدة ملفات •
قمية التي تقابل مقاييسا رالتقط هذه الصور باستعمال كامير-

DCFتتضمن بعض1.0ا) اجليل  (قاعدة تصميم نظام ملف الكامير 
 مثل1.0 اجليل DCFظائف التدعمها مقاييس قمية وات الرالكامير

ة غير قابلة للمشاهدة.ة التي تقدم صوران التلقائي للصورالدور
يقة كانت أو حفظها بإسم مختلف.التقم بتغيير امللفات بأية طر-

MOTION JPEGكة، مثل ض الصور املتحرحدة من عرالميكن لهذه الو•
JPEGى، أو الصور الساكنة غير صور الصيغ املشابهة األخرو

ت امللحق بها.ض الصور مع الصو) أو عرTIFF(مثل 
MPEG4 ) الالحقة“.ASF” أو “.asf”(

SD VIDEOاصفات افق مع مو [تتوMPEG4ض بيانات ميكنك عر•
ميز) نظام الفيديو/نظام (مختصر الترMPEG4)/ASF(مقاييس 

نيكات باناسو] املسجلة باستعمال كاميرG.726ت الصو
Panasonic SD متعددة أو مسجالت الفيديو DVDحدة. مع هذه الو

يخ الفعلي.يخ التسجيل عن التارقد يختلف تار•
DivX ) الالحقة“.DIVX” ،“.divx” ،“.AVI” ،“.avi”(

ينها باستعمال اجليل التي مت تكوDivXض بيانات ميكنك عر•
 3.11،4.x  ، 5.x نظام الفيديو]DivXت /نظام الصوMP3أو ،

Dolby Digital أو  MPEG.[
كي العاملي). (املعادل احلرGMCحدة التدعم هذه الو•
جيجابايت أو التي2  التي تكون أكبر من DivXض ملفات قد اليتم عر•

س بشكل صحيح.ي على فهرالحتتو
/(NTSC) 480 × 720اع التحليالت حتى حدة جميع أنوتدعم هذه الو•

720 × 576 (PAL).
بة علىجمات املكتوالترت واع كحد أقصى للصو أنو8ميكنك اختيار •

حدة.هذه الو

MP3مثال: مثال: مثال: مثال: مثال: 
اجلذر
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بي
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عر
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عر

بي
عر

بي
عر

,

MENU,
PLAYLIST,
ANGLE/PAGE

SHIFT

FUNCTIONS

TOP MENU,
DIRECT

NAVIGATOR
, , , ,

ENTER

ةةةةةيييييعععععرررررفففففلللللااااا     مممممئئئئئاااااوووووقققققلللللااااا     مممممااااادددددخخخخختتتتتسسسسسااااا77777
أثناء عرض القائمةأثناء عرض القائمةأثناء عرض القائمةأثناء عرض القائمةأثناء عرض القائمة1

[FUNCTIONS].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
 لنوع االسطوانة.ًتختلف البنود املعروضة وفقا

[ENTER].إلختيار القائمة الفرعية ثم اضغط إلختيار القائمة الفرعية ثم اضغط إلختيار القائمة الفرعية ثم اضغط إلختيار القائمة الفرعية ثم اضغط إلختيار القائمة الفرعية ثم اضغط [9 ,8]  اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

ةةةةةعععععووووومممممجملجملجملجملجملااااا     وووووااااا     ىىىىىوووووتتتتتحملحملحملحملحملااااا     ننننناااااووووونننننععععع     ةةةةةطططططسسسسساااااوووووببببب     ثثثثثحححححبببببلللللااااا77777
قم بتظليل عنوان اجملـمـوعـة لـلـبـحـث عـن اجملـمـوعـة، او عـنـوان احملـتـويـات

للبحث عن احملتويات.
)))))هههههالالالالالعععععااااا     رررررظظظظظنننننااااا@     (((((          ةةةةةيييييعععععرررررفففففلللللااااا     ةةةةةمممممئئئئئاااااقققققلللللااااا     ضضضضضرررررععععع     ءءءءءااااانننننثثثثثااااا1

”Find“الختيارالختيارالختيارالختيارالختيار      [9 ,8]اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط
[ENTER].واضغط واضغط واضغط واضغط واضغط 

,88888]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 2 [ENTER].  الختيار حرف واضغط الزر   الختيار حرف واضغط الزر   الختيار حرف واضغط الزر   الختيار حرف واضغط الزر   الختيار حرف واضغط الزر [99999
ى.ف االخركرر الدخال احلرو•
ة.ف الصغير باحلروًيتم البحث ايضا•
.U و A، E، I، O فورحلا نيب لقنتلل [( ,)] رزلا طغضا•
ف. ملسح حر[/]اضغط الزر •
)  ةمجنلا ةمالع كرتا• اهنمضب نيوانعلا نع ثحبلاب موقت امدنع(

.هلاخداب تمق يذلا فرحلا
)  امسح عالمة النجمة• فرحلاب أدبت يتلا نيوانعلا نع ثحبلل(

)  ةمجنلا ةمالع ةفاضال .هلاخداب تمق يذلا ضرعا ،ىرخا ةرم(
. ”Find“رتخاو ىرخا ةرم ةيعرفلا ةمئاقلا

 واضغط واضغط واضغط واضغط واضغط”Find“ الختيار ايجاد  الختيار ايجاد  الختيار ايجاد  الختيار ايجاد  الختيار ايجاد [:::::]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 3
[ENTER].الزرالزرالزرالزرالزر

تظهر شاشة نتيجة البحث.
,88888]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 4   الختيار احملتوى او اجملموعة واضغط  الختيار احملتوى او اجملموعة واضغط  الختيار احملتوى او اجملموعة واضغط  الختيار احملتوى او اجملموعة واضغط  الختيار احملتوى او اجملموعة واضغط[99999

[ENTER].الزر الزر الزر الزر الزر 

CD التشغيل من املسار املرغوب على اسطوانةالتشغيل من املسار املرغوب على اسطوانةالتشغيل من املسار املرغوب على اسطوانةالتشغيل من املسار املرغوب على اسطوانةالتشغيل من املسار املرغوب على اسطوانة
CD

CD.تظهر العناوين اثناء عرض نص اسطوانة 

[MENU]. أو أو أو أو أو [TOP MENU] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

CD Text           1/14       0:53

Disc Title :  Celine Dion     One Heart
Disc Artist :  Celine Dion
Track Title :  I Drove All Night (Album Version)
Track Artist : 

  1.        I Drove All Night (Album Version)
  2.        Love Is All We Need (Album Version)
  3.        FAITH (Album Version)
  4.        In His Touch (Album Version)
  5.        One Heart (Album Version)
  6.        Stand By Your side (Album Version)
  7.        NAKED (Album Version)
  8.        Sorry For Love (Album Version)
  9.        Have You Ever Been In Love (Album Version)
10.        Reveal (Album Version)

TT

RETURN   to exitto select and press   ENTER

[ENTER].الختيار املسار واضغط الزر الختيار املسار واضغط الزر الختيار املسار واضغط الزر الختيار املسار واضغط الزر الختيار املسار واضغط الزر [9 ,8]  اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 2

ى.لتخطي صفحة تلو صفحة اخر[SHIFT]+[ANGLE/PAGE] اضغط •
ضع احلالي.املوض وضع العرض مولعر[FUNCTIONS] اضغط •

ةةةةةشششششاااااشششششلللللااااا     نننننممممم     جججججووووورررررخخخخخلللللللللل•
.[MENU] وأ [TOP MENU] طغضا

اسطوانات _ استخدام قوائم اإلستطالعاسطوانات _ استخدام قوائم اإلستطالعاسطوانات _ استخدام قوائم اإلستطالعاسطوانات _ استخدام قوائم اإلستطالعاسطوانات _ استخدام قوائم اإلستطالع

عرض بيانات األسطوانةعرض بيانات األسطوانةعرض بيانات األسطوانةعرض بيانات األسطوانةعرض بيانات األسطوانة
WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX

 املوجودة علىDivXو MPEG4  و JPEGميكنك عرض محتويات 
 بدون إستعمالHighMAT أو عرض أسطوانات DVD-RAMأسطوانة 

ضمن ”Play as Data Disc“ البند  20صفحة @ (HighMAT وظيفة 
Other Menu).القائمة 

عرض البنود بالترتيب (قائمة العرض)عرض البنود بالترتيب (قائمة العرض)عرض البنود بالترتيب (قائمة العرض)عرض البنود بالترتيب (قائمة العرض)عرض البنود بالترتيب (قائمة العرض) 
[TOP MENU].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

/DivX     /MPEG4 (الفيديوية  (الفيديوية  (الفيديوية  (الفيديوية  (الفيديوية رررررااااايييييتتتتتخخخخخإلإلإلإلإل[9 ,8]      طططططغغغغغضضضضضااااا2
MP3/JPEG     /     WMA(((((“All” ، ، ، ، ،وووووأأأأأ     (WMA /MP3) ، ، ، ، ،“Audio”،،،،،

“Picture” (JPEG)     وووووأأأأأ     “Video”) ) ) ) )  DivXةةةةةيييييووووويييييددددديييييفففففلللللاااااMPEG4/(((((،،،،،
[ENTER].     طططططغغغغغضضضضضااااا     مممممثثثثث

للخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشةللخروج من الشاشة•
[TOP MENU].اضغط 

العرض من البند اخملتار (قائمة املالح)العرض من البند اخملتار (قائمة املالح)العرض من البند اخملتار (قائمة املالح)العرض من البند اخملتار (قائمة املالح)العرض من البند اخملتار (قائمة املالح) 
[MENU].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

  إلختيار محتويات اجملموعة أو  إلختيار محتويات اجملموعة أو  إلختيار محتويات اجملموعة أو  إلختيار محتويات اجملموعة أو  إلختيار محتويات اجملموعة أو[: ,; ,9 ,8]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
[ENTER].الصوت/الصورة/الفيديو ومن ثم اضغط الصوت/الصورة/الفيديو ومن ثم اضغط الصوت/الصورة/الفيديو ومن ثم اضغط الصوت/الصورة/الفيديو ومن ثم اضغط الصوت/الصورة/الفيديو ومن ثم اضغط 

بعد ادراج جميع احملتويات مبجموعة واحدة، تظهر قائمة• 
اجملموعة التالية.

لعرض احملتويات املوجودة في اجملموعة بالترتيبلعرض احملتويات املوجودة في اجملموعة بالترتيبلعرض احملتويات املوجودة في اجملموعة بالترتيبلعرض احملتويات املوجودة في اجملموعة بالترتيبلعرض احملتويات املوجودة في اجملموعة بالترتيب3
[ENTER]. اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

لبدء عرض احملتويات اخملتارةلبدء عرض احملتويات اخملتارةلبدء عرض احملتويات اخملتارةلبدء عرض احملتويات اخملتارةلبدء عرض احملتويات اخملتارة
[9 ,8].  اضغـط اضغـط اضغـط اضغـط اضغـط 

 لتخطي الصفحة تلو الصفحة [SHIFT]+[ANGLE/PAGE]اضغط•
يات.عة او نطاق احملتودة في اجملموجواملو

 اثناء عرض صورة اثناء عرض صورة اثناء عرض صورة اثناء عرض صورة اثناء عرض صورةWMA/MP3للتمتع باالستماع الى محتويات للتمتع باالستماع الى محتويات للتمتع باالستماع الى محتويات للتمتع باالستماع الى محتويات للتمتع باالستماع الى محتويات •
JPEG.على الشاشة. على الشاشة. على الشاشة. على الشاشة. على الشاشة 

ت.يات الصومن ثم اختر محتو، وJPEG ملف ًالاختر أو
تيب العكسي.)ثر التر(اليؤ

ةةةةةشششششاااااشششششلللللااااا     نننننممممم     جججججووووورررررخخخخخلللللللللل•
.[MENU] طغضا

CDانة مثال: نص اسطو

FindA

اجملموعة وعدد احملتويات التي
ًيتم عرضها حاليا

 WMA/MP3 ملفات

ًالرقم اخملتار حاليا
اجملموعة احملتويات

يشير الى اجملموعة/احملتويات
ًاملعروضة حاليا

:

:

:

Navigation Menu        2           5          MP3      1:54

FUNCTIONS   to display the sub menu RETURN   to exit

Group 002/003 Content 0005/0012

GG CC

     Breaking The Habit
     Dont_Stay
     Faint
     Hit_The_Floor_ _Abyss
     Lirkin Park [Hyorid Theor
     Lirkin Park_Cure For The
     Lirkin_Park_ _Metora_
     Lirkin_Park_ _Metora_
     Lying_From_You
     Somewhere_I_Belong
     Lady Starfish
     Life on Jupiter

Sep 15 2003
    Lirkin Park  Meteora
    Penguins

:

; :

:
:

مثال:

يات.احملتوعات وض اجملمويتم عر
ياتفقط احملتو
عاتفقط اجملمو

JPEGة صور مختصر
عات التاليةللذهاب الى اجملمو
عات السابقةللذهاب الى اجملمو

ية الفيديوDivX و MPEG4 و JPEG و WMA/MP3انة اسطو
WMA/MP3فقط 

JPEGفقط 
ية الفيديوDivX و MPEG4فقط 

يضقنملا ليغشتلا تقو رشؤمو ةيليلدلا لئاسرلا نيب ليوحتلل
انظر ادناه)@ عة (ى او اجملموان احملتواسطة عنوللبحث بو

Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group

All
Audio
Picture
Video

Help display
Find

أزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقام

61

JPEG ملفات
MPEG4 و  DivXةيويديفلا
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بي
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بي
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Functions

Play Speed 1.0
Fast
Slow

Normal

تغيير نسبة أبعاد التكبيرتغيير نسبة أبعاد التكبيرتغيير نسبة أبعاد التكبيرتغيير نسبة أبعاد التكبيرتغيير نسبة أبعاد التكبير
DVD-A (جزء الصورة املتحركة)  RAM  DVD-RW  VR

DVD-V  VCD MPEG4  DivX
تقوم هذه اخلاصية بتوسيع صورة صندوق احلروف لكي تنطبق على

الشاشة.
اثناء العرضاثناء العرضاثناء العرضاثناء العرضاثناء العرض

 عدة عدة عدة عدة عدة[SHIFT] + [ZOOM]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
مرات إلختيار نسبة األبعاد املهيئةمرات إلختيار نسبة األبعاد املهيئةمرات إلختيار نسبة األبعاد املهيئةمرات إلختيار نسبة األبعاد املهيئةمرات إلختيار نسبة األبعاد املهيئة

ًًمسبقامسبقامسبقامسبقامسبقا ًً ً    (Just Fit Zoom) أو  أو  أو  أو  أو “Auto”.....
 DVD-A  DVD-V  VCD (جزء الصورة املتحركة) RAM  DVD-RW  VR

Cinemascope2Cinemascope1American Vista

   16:9 Standard         European Vista      4:3 Standard      Auto

 MPEG4  DivX

 لتسجيل االسطوانة.ًقد التعمل هذه الوظيفة تبعا•

(Manual Zoom)الضبوطات الدقيقة الضبوطات الدقيقة الضبوطات الدقيقة الضبوطات الدقيقة الضبوطات الدقيقة 
[::::: ,;;;;;].، اضغط ”Auto“ او ًطة مسبقابعد اختيار نسبة االبعاد املضبو

حدة) وx1.60”) 0.01“ الى ”x1.00“ من –
حدة) وx2.00”) 0.02“ الى ”x1.60“ من –
MPEG4) (0.05ها حدات مقدار (بو”x4.00“ الى ”x2.00“ من –  DivX(فقط 
يون املوصل للتلفزً تبعا”x4.00“ك التكبير حتى قد اليكون مبقدور•

التهيئات.و
عة.يل بسر للتحوًطااحتفظ به مضغو و[::::: ,;;;;;]اضغط •

تغيير سرعة العرضتغيير سرعة العرضتغيير سرعة العرضتغيير سرعة العرضتغيير سرعة العرض
 DVD-A  DVD-V(جزء الصورة املتحركة)      DVD-RW  VR     RAM

اثناء العرضاثناء العرضاثناء العرضاثناء العرضاثناء العرض
عدة مرات الختيارعدة مرات الختيارعدة مرات الختيارعدة مرات الختيارعدة مرات الختيار[SHIFT] + [PLAY SPEED] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

 “Normal” او او او او او “Fast” او او او او او .“Slow”

  (بوحدات مقدارها  (بوحدات مقدارها  (بوحدات مقدارها  (بوحدات مقدارها  (بوحدات مقدارها”x1.4“ الى  الى  الى  الى  الى ”x0.6“تغيير سرعة العرض بني املدى تغيير سرعة العرض بني املدى تغيير سرعة العرض بني املدى تغيير سرعة العرض بني املدى تغيير سرعة العرض بني املدى 
0.1(((((

سالة اعاله.ض الراثناء عر اضغط [::::: ,;;;;;] 

ض العادي.دة الى العر للعو[DVD/CD ,:::::]اضغط •
انة. حلالة تسجيل االسطوًظيفة تبعاقد التعمل هذه الو•

اختيار الزاوية وتدوير/تقدمي الصورة الثابتةاختيار الزاوية وتدوير/تقدمي الصورة الثابتةاختيار الزاوية وتدوير/تقدمي الصورة الثابتةاختيار الزاوية وتدوير/تقدمي الصورة الثابتةاختيار الزاوية وتدوير/تقدمي الصورة الثابتة
عدة مرات الختيارعدة مرات الختيارعدة مرات الختيارعدة مرات الختيارعدة مرات الختيار[SHIFT] + [ANGLE/PAGE] اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 

الزاوية أو تدوير/تقدمي الصورة الثابتة.الزاوية أو تدوير/تقدمي الصورة الثابتة.الزاوية أو تدوير/تقدمي الصورة الثابتة.الزاوية أو تدوير/تقدمي الصورة الثابتة.الزاوية أو تدوير/تقدمي الصورة الثابتة.
DVD-V  (مع الزاويا املتعددة) - اختيار الزاوية

DVD-A - تقدمي الصورة الثابتة

(اضغط الزر[RETURN] للعودة الى صفحة 1.)
JPEG  - تدوير الصورة الساكنة

تغيير مسارات الصوتتغيير مسارات الصوتتغيير مسارات الصوتتغيير مسارات الصوتتغيير مسارات الصوت
RAM DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  VCD

)(متعددة املسارات الصوتية   DivX

عدة مرات إلختيار املسار الصوتي.عدة مرات إلختيار املسار الصوتي.عدة مرات إلختيار املسار الصوتي.عدة مرات إلختيار املسار الصوتي.عدة مرات إلختيار املسار الصوتي.[SHIFT] + [AUDIO] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
RAM  DVD-RW  VR  VCD

 استخدام هذا الزر الختيار يسارًميكنك ايضا
“L” ميني  ،“R” او يسار ميني .“LR”

DivX
اثناء عرض القائمة

.”LR“ أو ”R“ أو ” L“الختيار [::::: ,;;;;;] اضغط 
كه)اوانات الكر(أسطو  DVD-V

اثناء عرض القائمة
اضغط [::::: ,;;;;;] إلختيار تشغيل ”On“ او ”Off“ أليقاف تشغيل األغاني.

انة.إ تعليمات األسطويد من التفاصيل، اقرللمز

DVD-V مثال:  

Functions

Audio 1

نوع اإلشارة/البياناتنوع اإلشارة/البياناتنوع اإلشارة/البياناتنوع اإلشارة/البياناتنوع اإلشارة/البيانات
LPCM/PPCM/0Digital/DTS/MPEGة: نوع االشار

 kHzتر)(دد العينةch/bit/عدد القنو) (ات
3 / 2 .1ch :مثال

سطىالسماعة الو:1
ى امامية + مينى اماميةيسر:2
سطىى امامية + مينى امامية + ويسر:3
ت محيطبدون صو:0
ت محيط احاديصو:1
ى/مينى)يو (يسرت محيط استيرصو:2
دد منخفضفعالية تر:1.

ة)هناك اشارض اذا لم يكن(ال تعر
•DivXض اذا قمت بتغييرقت لكي يبدأ العرقد تستغرق بعض الو

ية. الفيديوDivXانة ت على اسطوالصو
تغيير الترجمة املكتوبةتغيير الترجمة املكتوبةتغيير الترجمة املكتوبةتغيير الترجمة املكتوبةتغيير الترجمة املكتوبة

DivX   (مع الترجمات املكتوبة املتعددة)DVD-V
VCD اسطوانة) (SVCD

عدة مرات الختيار لغة الترجمةعدة مرات الختيار لغة الترجمةعدة مرات الختيار لغة الترجمةعدة مرات الختيار لغة الترجمةعدة مرات الختيار لغة الترجمة[SHIFT] + [SUBTITLE] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
املكتوبة.املكتوبة.املكتوبة.املكتوبة.املكتوبة.

، قد يتم عرض رقمR/+RW+على اسطوانة •
الترجمة املكتوبة للترجمات املكتوبة التي

اليتم عرضها.
لعرض/مسح الترجمات املكتوبةلعرض/مسح الترجمات املكتوبةلعرض/مسح الترجمات املكتوبةلعرض/مسح الترجمات املكتوبةلعرض/مسح الترجمات املكتوبة

.“Off” او “On” اضغط [::::: ,;;;;;] الختيار
DVD-RW  VR RAM )تشغيل/ايقاف مع االسطوانات التي تتضمن

تشغيل/ايقاف معلومات الترجمة املكتوبة)
.....”Off“ او  او  او  او  او ”On“الختيار الختيار الختيار الختيار الختيار [SHIFT] + [SUBTITLE] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

الميكن تسجيل معلومات تشغيل/ايقاف الترجمة املكتوبة باستعمال•
.DVDمسجالت باناسونيك السطوانة 

العرض املتكررالعرض املتكررالعرض املتكررالعرض املتكررالعرض املتكرر
(فقط عندما يكون باالمكان عرض وقت التشغيل املنقضي

JPEG تشتغل مع جميع محتويات ملف :JPEG(.
اثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيلاثناء التشغيل
 الختيار بند ليتم تكراره. الختيار بند ليتم تكراره. الختيار بند ليتم تكراره. الختيار بند ليتم تكراره. الختيار بند ليتم تكراره.[REPEAT]اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر اضغط الزر 

RAM  DVD-RW  VR :    Off ← Disc ← Program
Off ← Playlist ← Scene : ضض قائمة العراثناء عر•

DVD-A : Off ← Group\ ← Track
DVD-V : Off ← Title\ ← Chapter

VCD  CD :Off ← Disc\ ← Track
CD: Off ← All CD’s ←  Disc ← Track عضو ليغشت دنع•
ائي:ض العشوالعرمج وض املبر، اثناء العرCDضع عند تشغيل و•

Off ← All CD’s ← Track
WMA  MP3  MPEG4  DivX :Off ← Group\ ← Content

•MP3  WMA عضو ليغشت دنع CD: Off ← All CD’s ← Group ← Content
•MP3  WMA ضع عند تشغيل وCDضالعرمج وض املبر، اثناء العر

Off ← All CD’s ← Content ائي:العشو
JPEG :Off ← Group\

 اثناء العرض املبرمج والعرض العشوائي.”All“ يتم عرض \

Functions

Just Fit Zoom 1.00

DVD-V مثال:  

Functions

Subtitle Off

16:9 Standard (16:9)
4:3 Standard (4:3)

European Vista (1.66:1)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)

مثال:

Functions

Repeat Off
Chapter
Title

Off DVD-V مثال: 

62

Standard )x0.25 ةلماك ةشاش(Original(املقاس الفعلي املسجل) 
Full(شاشة كاملة) 
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بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

CD MODE

DISC

REPEAT

ANGLE/PAGE

A.DISC REVIEW,
PLAY SPEED

AUDIO
QUICK OSD

SUBTITLE

MANUAL SKIP,
QUICK REPLAY

SHIFT

, DVD/CD

RETURN,
ZOOM

,

اسطوانات _ الوظائف املالئمةاسطوانات _ الوظائف املالئمةاسطوانات _ الوظائف املالئمةاسطوانات _ الوظائف املالئمةاسطوانات _ الوظائف املالئمة

معلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانة
ميكنك اختيار االسطوانة بعد التأكد مـن تـعـبـئـة االسـطـوانـات مـع شـاشـة

معلومات االسطوانة.
انةار االسطواسطة أزر بوًةانة مباشر اختيار االسطوًميكنك ايضا•

ئيسية.حدة الردة على الوجواملو
  لعرض شاشة معلومات االسطوانة.  لعرض شاشة معلومات االسطوانة.  لعرض شاشة معلومات االسطوانة.  لعرض شاشة معلومات االسطوانة.  لعرض شاشة معلومات االسطوانة.[DISC]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

 الختيار االسطوانة. الختيار االسطوانة. الختيار االسطوانة. الختيار االسطوانة. الختيار االسطوانة.([5]–[1])اضغط ازرار األرقام اضغط ازرار األرقام اضغط ازرار األرقام اضغط ازرار األرقام اضغط ازرار األرقام 2
ملسح الشاشةملسح الشاشةملسح الشاشةملسح الشاشةملسح الشاشة

.[DISC]اضغط 

(QUICK OSD)عرض حالة العرض احلالية عرض حالة العرض احلالية عرض حالة العرض احلالية عرض حالة العرض احلالية عرض حالة العرض احلالية 
[QUICK OSD]. اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

األساسياتاألساسياتاألساسياتاألساسياتاألساسيات77777
DVD-Vمثال: 

التفاصيلالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيلالتفاصيل77777
DVD-Vمثال: 

•DivX MPEG4اليتم عرض املعلومات اخلاصة بها وال معلومات الصوت 
اثناء البحث.

CD  تظهر شاشةQUICK OSD.ععععع بشكل تلقائي

استعراض العناوين املراد عرضهااستعراض العناوين املراد عرضهااستعراض العناوين املراد عرضهااستعراض العناوين املراد عرضهااستعراض العناوين املراد عرضها
(ADVANCED DISC REVIEW)

DVD-RW  VR     ) (باستثناء جزء الصورة الساكنةRAM
DVD-V     ) باستثناء(+R/+RW

ضع اخملتار.ض املوابدأ بعرانة ويات االسطو قم بتصفح محتوًدائما
 في ”Interval Mode“ او  ”Intro Mode“ميكنك اختيار اما 

“Advanced Disc Review”د في بطاقة جو املو“Disc” )@ 20 صفحة.(
.....[A.DISC REVIEW]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1

QUICK OSD.ض شاشة يتم عر

RAM مثال:

  عندما جتد العنوان/البرنامج الذي  عندما جتد العنوان/البرنامج الذي  عندما جتد العنوان/البرنامج الذي  عندما جتد العنوان/البرنامج الذي  عندما جتد العنوان/البرنامج الذي[DVD/CD ,:::::]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
تريد عرضه.تريد عرضه.تريد عرضه.تريد عرضه.تريد عرضه.

.ضرعلا ةلاحو ةناوطسالا عونل ًاعبت ةفيظولا هذه لمعتال دق•
•DVD-RW  VR     RAM     ض.ض قائمة العرظيفة عند عرتعمل هذه الوال

).17 صفحة @(

CD (CD MODE)     العرض املتتابع السطوانةالعرض املتتابع السطوانةالعرض املتتابع السطوانةالعرض املتتابع السطوانةالعرض املتتابع السطوانة
      VCD CD  WMA MP3

 موسيقيةCD اذا رغبت بعزف عدة اسطوانـات ًهذه اخلاصية مفيدة جـدا
بالتتابع. تأكد من وجود االسطوانة القابلة لالستعمال في موضع العزف

قبل البدء بالعزف.
 من دون عرضها.DivX وMPEG4 و JPEG، و DVDيتم تخطي اسطوانة 

اثناء االيقافاثناء االيقافاثناء االيقافاثناء االيقافاثناء االيقاف
.....[CD MODE]     اضغطاضغطاضغطاضغطاضغط1
[DVD/CD ,:::::].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
ف غير قابلة لالستعمالضع العزدة في موجوانة املواذا كانت االسطو•

.CDضع )، اليعمل وDVDانة (مثل اسطو
CDانة ض اسطوالتحكم بعرقة و املتفوHighMATائم الميكن تشغيل قو•

ية.الفيديو
ضعنامج او الوضع البرض او اثناء وضع اثناء العرالميكنك تغيير الو•

ائي.العشو
ى اللغاءة اخر مر[CD MODE]، اضغط DVDانة ض اسطوغبت بعراذا ر•

انة احلالية، عندما تفتح صينية االسطوCDضع . (يتم الغاء وCDضع و
ضع االستعدادحدة الى ويل الوم بتحواو تختار مصدر آخر، او تقو

للتشغيل.)

اإلستجابة السريعةاإلستجابة السريعةاإلستجابة السريعةاإلستجابة السريعةاإلستجابة السريعة
(فقط عندما ميكن عرض مدة العرض املنقضية.)

(+R/+RW  باستثناء)MPEG4 DivX،
للتخطي عدة ثوانللتخطي عدة ثوانللتخطي عدة ثوانللتخطي عدة ثوانللتخطي عدة ثوان[SHIFT] + [QUICK REPLAY] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
للوراء.للوراء.للوراء.للوراء.للوراء.

  ثانية األمامية  ثانية األمامية  ثانية األمامية  ثانية األمامية  ثانية األمامية30     تخطيتخطيتخطيتخطيتخطي
(فقط عندما ميكن عرض مدة العرض املنقضية.)

DVD-V      ) باستثناء(+R/+RW     DVD-RW  VR     RAM
. هذه اخلاصية مفيدةً  ثانية التالية تقريبا30يتم استئناف العرض من 

اذا رغبت بتخطي االعالنات التجارية…الخ.
اثناء العرضاثناء العرضاثناء العرضاثناء العرضاثناء العرض

[MANUAL SKIP].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

DVD-RW  VR     RAM الميكن التخطي خالل البرنامج احلالي اذا كانت بداية
 ثانية للنقطة التي تريد تخطيها.30البرنامج التالي ضمن 

Program Time4 0:01:06

04

Disc Information

CD

DVD-VR

Unchecked

No Disc

DVD-Video
Track 10 Time 60:15

فارغلم تتم القراءة بعد

مثال:

Chapter Time4Title 1 0:41:23

Program Playback

ضحالة العر

ض أوضع العرو
ياتان احملتوعنو

ضضع العرمو

ض احلاليقم العررضقت املنقضي من العرالو

أزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقامأزرار األرقام

63

التفاصيلاألساسيات
االيقاف

تمات الصومعلو
بةجمة املكتومات الترمعلو
يةاومات الزمعلو

ان احلالينسبة أبعاد العنو
ان احلاليض العنوقت الكلي لعرالو

Details-DVD-Video
  Audio
  Subtitle
  Angle
  Source Aspect
  Title Total Time

1         DTS 3/2.1ch

1/1
4:3
0:54:28
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بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

:, DVD/CD

 L, CANCEL

ENTER

SHIFT

a

b

  لتغيير العارضة.  لتغيير العارضة.  لتغيير العارضة.  لتغيير العارضة.  لتغيير العارضة.[FL DISPLAY]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
 RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  WMA  MP3

 MPEG4  DivX
 عارضة املعلومات↔عارضة الوقت  

JPEG
19): صفحة @ض الساليد (عند تشغيل عر

SLIDE  ↔عارضة املعلومات 
19): صفحة @ض الساليد (عند ايقاف عر

PLAY  ↔عارضة املعلومات 

عارضة الوحدة الرئيسيةعارضة الوحدة الرئيسيةعارضة الوحدة الرئيسيةعارضة الوحدة الرئيسيةعارضة الوحدة الرئيسية

[SHIFT] + [SUBTITLE].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
DVD-RW  VR     RAM

اختيار تشغيل/ايقاف الترجمات املكتوبةاختيار تشغيل/ايقاف الترجمات املكتوبةاختيار تشغيل/ايقاف الترجمات املكتوبةاختيار تشغيل/ايقاف الترجمات املكتوبةاختيار تشغيل/ايقاف الترجمات املكتوبة
15). صفحة  صفحة  صفحة  صفحة  صفحة @(((((

VCD ) اسطوانةSVCD (فقط DivX     DVD-V
15). صفحة  صفحة  صفحة  صفحة  صفحة @اختيار لغة الترجمة املكتوبة (اختيار لغة الترجمة املكتوبة (اختيار لغة الترجمة املكتوبة (اختيار لغة الترجمة املكتوبة (اختيار لغة الترجمة املكتوبة (

JPEG
اختيار عارضة املعلومات.اختيار عارضة املعلومات.اختيار عارضة املعلومات.اختيار عارضة املعلومات.اختيار عارضة املعلومات.

الترجمات املكتوبة/شاشة املعلوماتالترجمات املكتوبة/شاشة املعلوماتالترجمات املكتوبة/شاشة املعلوماتالترجمات املكتوبة/شاشة املعلوماتالترجمات املكتوبة/شاشة املعلومات

DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA     DVD-A
 ومن ثم اضغط ومن ثم اضغط ومن ثم اضغط ومن ثم اضغط ومن ثم اضغط[SHIFT] + [GROUP]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
  لبدء  لبدء  لبدء  لبدء  لبدء[ENTER]  لالختيار، ثم اضغط   لالختيار، ثم اضغط   لالختيار، ثم اضغط   لالختيار، ثم اضغط   لالختيار، ثم اضغط [9 ,8]
العرض.العرض.العرض.العرض.العرض.

WMA/MP3  ةناوطسا ىلع دوجوملا دلجملا ةجلاعم متت•
انةاسطو وMPEG4انة اسطو وJPEGانة اسطوو

DivXه ية باعتبار الفيديو“Group”.
تخطي اجملموعة/احملتويات اثناء العرضتخطي اجملموعة/احملتويات اثناء العرضتخطي اجملموعة/احملتويات اثناء العرضتخطي اجملموعة/احملتويات اثناء العرضتخطي اجملموعة/احملتويات اثناء العرض

DivX     MPEG4     JPEG     MP3     WMA

[9 ,8].تخطي اجملموعة: اضغط تخطي اجملموعة: اضغط تخطي اجملموعة: اضغط تخطي اجملموعة: اضغط تخطي اجملموعة: اضغط 
[: ,;].تخطي احملتويات: اضغط تخطي احملتويات: اضغط تخطي احملتويات: اضغط تخطي احملتويات: اضغط تخطي احملتويات: اضغط 

يبدأ العرض من اجملموعة اخملتارةيبدأ العرض من اجملموعة اخملتارةيبدأ العرض من اجملموعة اخملتارةيبدأ العرض من اجملموعة اخملتارةيبدأ العرض من اجملموعة اخملتارة

  لالختيار واضغط  لالختيار واضغط  لالختيار واضغط  لالختيار واضغط  لالختيار واضغط[: ,; ,9 ,8]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
[ENTER].الجناز التهيئات. الجناز التهيئات. الجناز التهيئات. الجناز التهيئات. الجناز التهيئات 

دة الى الشاشة السابقة. للعو[RETURN]اضغط •

اختيار بند العرض على الشاشةاختيار بند العرض على الشاشةاختيار بند العرض على الشاشةاختيار بند العرض على الشاشةاختيار بند العرض على الشاشة

  :aاضغط لعرض القائمة الرئيسيةاضغط لعرض القائمة الرئيسيةاضغط لعرض القائمة الرئيسيةاضغط لعرض القائمة الرئيسيةاضغط لعرض القائمة الرئيسية
 او البرامج او البرامج او البرامج او البرامج او البرامج)))))DVD-A     DVD-Vلالسطوانة (لالسطوانة (لالسطوانة (لالسطوانة (لالسطوانة (

)))))DVD-RW  VR     RAM(((((.....
  :bاضغط لعرض قائمة االسطوانةاضغط لعرض قائمة االسطوانةاضغط لعرض قائمة االسطوانةاضغط لعرض قائمة االسطوانةاضغط لعرض قائمة االسطوانة

)))))DVD-V((((() او قوائم العرض ) او قوائم العرض ) او قوائم العرض ) او قوائم العرض ) او قوائم العرض DVD-RW  VR
RAM(((((.....
VCD ض ظيفة التحكم باعادة العرمع و(PBC)

 لعرض قائمة لعرض قائمة لعرض قائمة لعرض قائمة لعرض قائمة[RETURN]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
االسطوانة.االسطوانة.االسطوانة.االسطوانة.االسطوانة.

اختيار بند العرضاختيار بند العرضاختيار بند العرضاختيار بند العرضاختيار بند العرض

(, ), SLOW/SEARCH

DVD-A )ةكرحتملا ةروصلا ءزج(          DVD-RW  VR RAM

VCD     DVD-V

  اثناء التوقف املؤقت.  اثناء التوقف املؤقت.  اثناء التوقف املؤقت.  اثناء التوقف املؤقت.  اثناء التوقف املؤقت.[: ,;]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
•VCD .اجلانب األمامي فقط

تخطي اطار تلو اطار آخرتخطي اطار تلو اطار آخرتخطي اطار تلو اطار آخرتخطي اطار تلو اطار آخرتخطي اطار تلو اطار آخر

 اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض.[J]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
ض. الستئناف العر[DVD/CD ,:]اضغط •

التوقف املؤقتالتوقف املؤقتالتوقف املؤقتالتوقف املؤقتالتوقف املؤقت

CD     VCD     DVD-V     DVD-A     DVD-RW  VR     RAM
اضغط أزرار األرقام.اضغط أزرار األرقام.اضغط أزرار األرقام.اضغط أزرار األرقام.اضغط أزرار األرقام.

[h10] @ [1] @  [2] 12:مثال، الختيار الرقم 

VCD ض ظيفة التحكم باعادة العرمع و(PBC)
ار، ثم اضغط أزرPBCظائف  اللغاء و[L]اضغط 

قام.األر
DivX     MPEG4     JPEG MP3 WMA

[ENTER].اضغط أزرار األرقام ثم اضغط اضغط أزرار األرقام ثم اضغط اضغط أزرار األرقام ثم اضغط اضغط أزرار األرقام ثم اضغط اضغط أزرار األرقام ثم اضغط 
[1] @ [2] @ [3] @ [ENTER]  123: رايتخال ،لاثم

قم اللغاء الر[SHIFT]+[CANCEL]اضغط •
قام).(االر

ادخال األرقامادخال األرقامادخال األرقامادخال األرقامادخال األرقام

[SHIFT] + [PROGRESSIVE].اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
يجيميكنك التمتع بالفيديو التدر

7). صفحة @(

التمتع بالفيديو التدريجيالتمتع بالفيديو التدريجيالتمتع بالفيديو التدريجيالتمتع بالفيديو التدريجيالتمتع بالفيديو التدريجي
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اسطوانات _ التشغيل االساسياسطوانات _ التشغيل االساسياسطوانات _ التشغيل االساسياسطوانات _ التشغيل االساسياسطوانات _ التشغيل االساسي

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
عند االنتهاء للمحافظة على محرك الوحدة وشاشة تلفزيونك.  [L STOP]تستمر االسطوانات بالدوران اثناء عرض القوائم. اضغط•
.R/+RW+قد اليتم عرض العدد الكلي للعناوين بشكل صحيح على اسطوانة •

  لفتح الصينية.  لفتح الصينية.  لفتح الصينية.  لفتح الصينية.  لفتح الصينية.[ccccc, OPEN/CLOSE]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
تشتغل الوحدة.

 الختيار الصينية[5]–[1]لتعبئة االسطوانات على الصواني األخرى، اضغط •
  لفتح الصينية.[c, OPEN/CLOSE]واضغط 

احدة لكل صينية).انات (و اسطو5تستطيع تعبئة حتى •
قم بتعبئة اسطوانات مزدوجة اجلانبني بحيث تكون البطاقة للجانب الذي تريد•

عرضه باجتاه األعلى.
•RAM ترج قبل االستخدام.انة من الكار اخرج االسطو

التسحب او تدفع الصينية بيدك.التسحب او تدفع الصينية بيدك.التسحب او تدفع الصينية بيدك.التسحب او تدفع الصينية بيدك.التسحب او تدفع الصينية بيدك.

  لغلق الصينية.  لغلق الصينية.  لغلق الصينية.  لغلق الصينية.  لغلق الصينية.[ccccc, OPEN/CLOSE]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2

 اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض.[DISC CHECK]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
اضغط مرة اخرى لغلق الصواني.

 سم.12انات قع االسطولفحص مو•
ض، اليتم فتح الصينية املطابقة.ضع العرانة في مواذا كانت االسطو•
التقم باخراج او ادخال االسطوانة (االسطوانات) اثناء فحص•

االسطوانة.
انة.ى للخارج اثناء فحص االسطواني االخرالتسحب الصو•

افحص موقع االسطوانةافحص موقع االسطوانةافحص موقع االسطوانةافحص موقع االسطوانةافحص موقع االسطوانة
 ومن ثم ومن ثم ومن ثم ومن ثم ومن ثم[ccccc, DISC CHANGE]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

.[1]–[5]
 مرة اخرى [c, DISC CHANGE]اضغط

لغلق الصينية.
انة اثناءاج االسطو اخرًميكنك ايضا•

ى.انة االخرض االسطوعر
ضها،اد عرانة املرت االسطواذا اختر•

يتم فتح الصينية.ض وقف العريتو

قم بتغيير االسطوانة علىقم بتغيير االسطوانة علىقم بتغيير االسطوانة علىقم بتغيير االسطوانة علىقم بتغيير االسطوانة على
الصينية االخرىالصينية االخرىالصينية االخرىالصينية االخرىالصينية االخرى

 لعرض لعرض لعرض لعرض لعرض[5]–[1]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3
االسطوانة.االسطوانة.االسطوانة.االسطوانة.االسطوانة.
 ضغطًميكنك ايضا

[:, DVD/CD]اذا كانت 
االسطوانة احلالية هي

االسطوانة املرغوبة.

 اثناء اثناء اثناء اثناء اثناء[LLLLL STOP]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 
العرض.العرض.العرض.العرض.العرض.

يتم خزن املوضع في الذاكرة اثناء
 على العارضة. ”RESUME“عرض

[DVD/CD ,:]اضغط•
لالستئناف.

ىة اخر مر [L STOP]اضغط•
ضع.ملسح املو

االيقافااليقافااليقافااليقافااليقاف

[f/33333/FF]. او  او  او  او  او [REW/44444/g]للتخطي: اضغط للتخطي: اضغط للتخطي: اضغط للتخطي: اضغط للتخطي: اضغط •
ًً مضغوطا مضغوطا مضغوطا مضغوطا مضغوطا[f/33333/FF] او  او  او  او  او [REW/44444/g]للبحث: احتفظ بزر للبحث: احتفظ بزر للبحث: احتفظ بزر للبحث: احتفظ بزر للبحث: احتفظ بزر • ًً  اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض. اثناء العرض.ً
 اثناء التوقف اثناء التوقف اثناء التوقف اثناء التوقف اثناء التوقف[f/33333/FF] او  او  او  او  او [REW/44444/g]للعرض باحلركة البطيئة: احتفظ بزر للعرض باحلركة البطيئة: احتفظ بزر للعرض باحلركة البطيئة: احتفظ بزر للعرض باحلركة البطيئة: احتفظ بزر للعرض باحلركة البطيئة: احتفظ بزر •

املؤقت.املؤقت.املؤقت.املؤقت.املؤقت.
•VCD كة البطيئة باالجتاه األمامي فقط.ض باحلرالعر
•DivX     MPEG4 كة البطيئة.ض باحلرظيفة العرالتعمل و
ات. خطو5كة البطيئة حتى ض باحلرعة البحث/العرداد سرف تزسو•

التخطي/البحث/العرض باحلركة البطيئةالتخطي/البحث/العرض باحلركة البطيئةالتخطي/البحث/العرض باحلركة البطيئةالتخطي/البحث/العرض باحلركة البطيئةالتخطي/البحث/العرض باحلركة البطيئة :, DVD/CD
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 تعمل بنفس الطريقة كمفاتيح التحكم املوجودة على تعمل بنفس الطريقة كمفاتيح التحكم املوجودة على تعمل بنفس الطريقة كمفاتيح التحكم املوجودة على تعمل بنفس الطريقة كمفاتيح التحكم املوجودة على تعمل بنفس الطريقة كمفاتيح التحكم املوجودة علىíاألزرار مثل األزرار مثل األزرار مثل األزرار مثل األزرار مثل 
الوحدة الرئيسية.الوحدة الرئيسية.الوحدة الرئيسية.الوحدة الرئيسية.الوحدة الرئيسية.

ñزر االستعداد للتشغيل/التشغيل، تشغيل/ايقاف قدرةزر االستعداد للتشغيل/التشغيل، تشغيل/ايقاف قدرةزر االستعداد للتشغيل/التشغيل، تشغيل/ايقاف قدرةزر االستعداد للتشغيل/التشغيل، تشغيل/ايقاف قدرةزر االستعداد للتشغيل/التشغيل، تشغيل/ايقاف قدرة
29, 28..............................................................................................................................................................................................................................................................................[fffff, TVfffff]التلفزيون التلفزيون التلفزيون التلفزيون التلفزيون 

ó األزرار الرقمية األزرار الرقمية األزرار الرقمية األزرار الرقمية األزرار الرقمية[9 – 0, XXXXX10]...........................................................................................................................................................................................................................................13

ò زر زر زر زر زرOSD السريع، كتم الصوت  السريع، كتم الصوت  السريع، كتم الصوت  السريع، كتم الصوت  السريع، كتم الصوت [QUICK OSD, V.MUTE]....................24, 14

ôزر االيقاف املؤقتزر االيقاف املؤقتزر االيقاف املؤقتزر االيقاف املؤقتزر االيقاف املؤقت [J].............................................................13

öزر اإليقاف، اإللغاءزر اإليقاف، اإللغاءزر اإليقاف، اإللغاءزر اإليقاف، اإللغاءزر اإليقاف، اإللغاء [L, CANCEL]............................18, 17, 13, 9

õزر التخطي اليدوي، اعادة العرض السريعزر التخطي اليدوي، اعادة العرض السريعزر التخطي اليدوي، اعادة العرض السريعزر التخطي اليدوي، اعادة العرض السريعزر التخطي اليدوي، اعادة العرض السريع
[MANUAL SKIP, QUICK REPLAY]...............................................................................................................................................................................14

úزر املوالف/الدخل اخلارجيزر املوالف/الدخل اخلارجيزر املوالف/الدخل اخلارجيزر املوالف/الدخل اخلارجيزر املوالف/الدخل اخلارجي [TUNER/AUX]........................30, 22

ùزر القائمة الرئيسية، البحث املباشرزر القائمة الرئيسية، البحث املباشرزر القائمة الرئيسية، البحث املباشرزر القائمة الرئيسية، البحث املباشرزر القائمة الرئيسية، البحث املباشر
[TOP MENU, DIRECT NAVIGATOR]........................17, 16, 13

ûزر الوظائف، اجملموعاتزر الوظائف، اجملموعاتزر الوظائف، اجملموعاتزر الوظائف، اجملموعاتزر الوظائف، اجملموعات [FUNCTIONS, GROUP].......19, 16, 13
ü،ازرار تخطي االسطوانة، التقدمي السريع/اعادة لف الشريط،ازرار تخطي االسطوانة، التقدمي السريع/اعادة لف الشريط،ازرار تخطي االسطوانة، التقدمي السريع/اعادة لف الشريط،ازرار تخطي االسطوانة، التقدمي السريع/اعادة لف الشريط،ازرار تخطي االسطوانة، التقدمي السريع/اعادة لف الشريط

اختيار القناة املضبوطة مسبقا، ضبط الوقتاختيار القناة املضبوطة مسبقا، ضبط الوقتاختيار القناة املضبوطة مسبقا، ضبط الوقتاختيار القناة املضبوطة مسبقا، ضبط الوقتاختيار القناة املضبوطة مسبقا، ضبط الوقت
[ggggg , REW/44444, fffff, 33333/FF].........................................23, 22, 9

[SHIFT] زر التحويلزر التحويلزر التحويلزر التحويلزر التحويل†
الستعمال الوظائف املعلمة باللون البرتقالي:

  مضغوطا، اضغط الزر املطابق.[SHIFT]بينما تبقي 
29......................................................[MUTING] زر كتم الصوتزر كتم الصوتزر كتم الصوتزر كتم الصوتزر كتم الصوت°

زر الساعة/املؤقت، مؤقت النومزر الساعة/املؤقت، مؤقت النومزر الساعة/املؤقت، مؤقت النومزر الساعة/املؤقت، مؤقت النومزر الساعة/املؤقت، مؤقت النوم¢
[CLOCK/TIMER, SLEEP]...........................................................................................................................................................................................................................................28, 9

زر مؤقت العرض/التسجيل، التوقف التلقائيزر مؤقت العرض/التسجيل، التوقف التلقائيزر مؤقت العرض/التسجيل، التوقف التلقائيزر مؤقت العرض/التسجيل، التوقف التلقائيزر مؤقت العرض/التسجيل، التوقف التلقائي
[˚̊̊̊̊PLAY/REC, AUTO OFF]..................................................................................................................................................................................................................29, 28

29, 13.....................................................................................[FL DISPLAY, DIMMER]، املعتم ، املعتم ، املعتم ، املعتم ، املعتم FLزر عرض زر عرض زر عرض زر عرض زر عرض 

£VK725Dزر الصوت املتفوق زر الصوت املتفوق زر الصوت املتفوق زر الصوت املتفوق زر الصوت املتفوق  EQ مجهار الترددات اخلفيضة، مجهار الترددات اخلفيضة، مجهار الترددات اخلفيضة، مجهار الترددات اخلفيضة، مجهار الترددات اخلفيضة ،
27..............................................................................................................[S.SOUND EQ, S.WOOFER]الفرعي املتفوق الفرعي املتفوق الفرعي املتفوق الفرعي املتفوق الفرعي املتفوق 

VK825D     VK925D زر الصوت املتفوق  زر الصوت املتفوق  زر الصوت املتفوق  زر الصوت املتفوق  زر الصوت املتفوق      EQمجهار الترددات، مجهار الترددات، مجهار الترددات، مجهار الترددات، مجهار الترددات ،
27.....................................................................................[S.SOUND EQ, SUBWOOFER]اخلفيضة الفرعي اخلفيضة الفرعي اخلفيضة الفرعي اخلفيضة الفرعي اخلفيضة الفرعي 

EQ     [SOUND EQ, –MANUAL EQ]...............27, 26     يييييوووووددددديييييلللللااااا     ،،،،،EQ     تتتتتوووووصصصصص     رررررززززز
زر احمليطي املتفوق، استعادة األوضاع املتعددة لنوعية الصوتزر احمليطي املتفوق، استعادة األوضاع املتعددة لنوعية الصوتزر احمليطي املتفوق، استعادة األوضاع املتعددة لنوعية الصوتزر احمليطي املتفوق، استعادة األوضاع املتعددة لنوعية الصوتزر احمليطي املتفوق، استعادة األوضاع املتعددة لنوعية الصوت

27, 26.........................[SUPER SRND, M.RE-MASTER]األصلي األصلي األصلي األصلي األصلي 

زر اختيار االسطوانة، برنامج املوالفزر اختيار االسطوانة، برنامج املوالفزر اختيار االسطوانة، برنامج املوالفزر اختيار االسطوانة، برنامج املوالفزر اختيار االسطوانة، برنامج املوالف§
[DISC, TUNER PGM]..........................................................................................................................................................................................................................................................22, 14

CD     [CD MODE]..........................................................................................................................................................................................................................................................14زر وضع زر وضع زر وضع زر وضع زر وضع •
15...................................................................................................................................................................................................................................................................................[REPEAT]زر التكرار زر التكرار زر التكرار زر التكرار زر التكرار 

23, 22, 18......................................................................................................................................................[PLAY MODE]زر وضع العرض زر وضع العرض زر وضع العرض زر وضع العرض زر وضع العرض 

زر تقدمي استعراض االسطوانة، سرعة العرضزر تقدمي استعراض االسطوانة، سرعة العرضزر تقدمي استعراض االسطوانة، سرعة العرضزر تقدمي استعراض االسطوانة، سرعة العرضزر تقدمي استعراض االسطوانة، سرعة العرض¶
[A.DISC REVIEW, PLAY SPEED]................................................................................................................................................................15, 14

ßزر القائمة، الزاوية / الصفحةزر القائمة، الزاوية / الصفحةزر القائمة، الزاوية / الصفحةزر القائمة، الزاوية / الصفحةزر القائمة، الزاوية / الصفحة
[MENU, PLAYLIST, ANGLE/PAGE]........................................................................................................................17–15, 13

،،،،،[: ,; ,9 ,8]أزرار حتريك املؤشر أزرار حتريك املؤشر أزرار حتريك املؤشر أزرار حتريك املؤشر أزرار حتريك املؤشر ®
27, 25, 17–15, 13, 9     ................................[ENTER]  زر اإلدخال  زر اإلدخال  زر اإلدخال  زر اإلدخال  زر اإلدخال 

هذه االزرار متتلك الوظائف التالية.
أزرار إختيار قنوات التلفزيون ]: : ,;[

[TV CH 4, TV CH 3]...............................................................29
15, 9.......................................................................................................................................[RETURN, ZOOM]زر الرجوع، التكبير زر الرجوع، التكبير زر الرجوع، التكبير زر الرجوع، التكبير زر الرجوع، التكبير ©

أزرار البحث/العرض البطيء، واملوالفةأزرار البحث/العرض البطيء، واملوالفةأزرار البحث/العرض البطيء، واملوالفةأزرار البحث/العرض البطيء، واملوالفةأزرار البحث/العرض البطيء، واملوالفة™
[//, --, SLOW/SEARCH]...................................22, 16, 13

هذه االزرار متتلك الوظائف التالية.
29 ..................................[TV/AV]زر اختيار وضع الدخل  ]://[
9 ......................................................[SETUP] زر االعداد]: --[

ازرار مستوى الصوت، ازرار مستوى صوت التلفزيونازرار مستوى الصوت، ازرار مستوى صوت التلفزيونازرار مستوى الصوت، ازرار مستوى صوت التلفزيونازرار مستوى الصوت، ازرار مستوى صوت التلفزيونازرار مستوى الصوت، ازرار مستوى صوت التلفزيون´
[–, +, VOLUME, – TV VOL +]...................................................................................................................................................................................................29, 25

13........................................................................................................................[PROGRESSIVE]     زر الصورة التدريجيةزر الصورة التدريجيةزر الصورة التدريجيةزر الصورة التدريجيةزر الصورة التدريجية¨

26..........................................[MIX 2CH]زر خلط قناتني لألسفل زر خلط قناتني لألسفل زر خلط قناتني لألسفل زر خلط قناتني لألسفل زر خلط قناتني لألسفل 

Dolby Pro Logic II     [0PLII]...........................................26 زرزرزرزرزر

26............................................[C.FOCUS]زر التركيز الوسطي زر التركيز الوسطي زر التركيز الوسطي زر التركيز الوسطي زر التركيز الوسطي ≠

27.....................................................[CH SEL]زر إختيار القناة زر إختيار القناة زر إختيار القناة زر إختيار القناة زر إختيار القناة 

27......................................................[TEST]زر إشارة اإلختبار زر إشارة اإلختبار زر إشارة اإلختبار زر إشارة اإلختبار زر إشارة اإلختبار 
Æ زر الصدى زر الصدى زر الصدى زر الصدى زر الصدى[ECHO].................................................................25

25........................................[# ,I]أزرار التحكم باملقام املوسيقي أزرار التحكم باملقام املوسيقي أزرار التحكم باملقام املوسيقي أزرار التحكم باملقام املوسيقي أزرار التحكم باملقام املوسيقي 

Ø زر الترجمة املكتوبة زر الترجمة املكتوبة زر الترجمة املكتوبة زر الترجمة املكتوبة زر الترجمة املكتوبة[SUBTITLE].....................................15, 13

25, 24, 15...................................................[AUDIO]زر الصوت زر الصوت زر الصوت زر الصوت زر الصوت ∞

مسيطر التحكم عن بعدمسيطر التحكم عن بعدمسيطر التحكم عن بعدمسيطر التحكم عن بعدمسيطر التحكم عن بعد
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مرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكم

درج االسطوانةدرج االسطوانةدرج االسطوانةدرج االسطوانةدرج االسطوانة1
[AC IN]     مؤشر إمداد التيار املترددمؤشر إمداد التيار املترددمؤشر إمداد التيار املترددمؤشر إمداد التيار املترددمؤشر إمداد التيار املتردد2

يسيئرلا ردصملاب ةلصوم ةدحولا نوكت امدنع رشؤملا اذه ءيضي
.AC ددرتملا يئابرهكلا رايتلل
[fffff/I] مفتاح اإلنتظار/التشغيلمفتاح اإلنتظار/التشغيلمفتاح اإلنتظار/التشغيلمفتاح اإلنتظار/التشغيلمفتاح اإلنتظار/التشغيل3

راظتنإلا ةلاح ىلإ ليصوتلا ةلاح نم زاهجلا ليحرتل طفضل
نم ًافيفط ًاطسق كالهتسإ يف زاهجلا لصاوي .سكعلاب سكعلاو
.راظتنإلا ةلاح يف ةردقلا
12......................................[DISC CHECK]زر فحص االسطوانة زر فحص االسطوانة زر فحص االسطوانة زر فحص االسطوانة زر فحص االسطوانة 4
العارضةالعارضةالعارضةالعارضةالعارضة5
27.....................[MULTI RE-MASTER]زر الصوت املتعدد القناة زر الصوت املتعدد القناة زر الصوت املتعدد القناة زر الصوت املتعدد القناة زر الصوت املتعدد القناة 6
26...............[SUPER SURROUND]زر الصوت الفراغي املنتشر زر الصوت الفراغي املنتشر زر الصوت الفراغي املنتشر زر الصوت الفراغي املنتشر زر الصوت الفراغي املنتشر 7
26.............................................[SOUND EQ] زر معادل الصوتزر معادل الصوتزر معادل الصوتزر معادل الصوتزر معادل الصوت8
24...[MIC LEVEL DOWN, UP]أزرار مستوى صوت املايكروفون أزرار مستوى صوت املايكروفون أزرار مستوى صوت املايكروفون أزرار مستوى صوت املايكروفون أزرار مستوى صوت املايكروفون 9
Äمقابس املايكروفونمقابس املايكروفونمقابس املايكروفونمقابس املايكروفونمقابس املايكروفون [MIC 1, 2]................................................24
Å 23.............................................................1ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك
Ç زر فتح/غلق صينية االسطوانة زر فتح/غلق صينية االسطوانة زر فتح/غلق صينية االسطوانة زر فتح/غلق صينية االسطوانة زر فتح/غلق صينية االسطوانة [c, OPEN/CLOSE]...............12
É زر تغيير االسطوانة زر تغيير االسطوانة زر تغيير االسطوانة زر تغيير االسطوانة زر تغيير االسطوانة[c, DISC CHANGE]..............................12
Ñمتحسس اشارة مسيطر التحكم عن بعدمتحسس اشارة مسيطر التحكم عن بعدمتحسس اشارة مسيطر التحكم عن بعدمتحسس اشارة مسيطر التحكم عن بعدمتحسس اشارة مسيطر التحكم عن بعد
Ö أزرار العزف املباشر السطوانة أزرار العزف املباشر السطوانة أزرار العزف املباشر السطوانة أزرار العزف املباشر السطوانة أزرار العزف املباشر السطوانةDVD/CD      [1 – 5]....................12
Ü زر املوازن الصوتي املمتاز زر املوازن الصوتي املمتاز زر املوازن الصوتي املمتاز زر املوازن الصوتي املمتاز زر املوازن الصوتي املمتازEQ      [SUPER SOUND EQ]...........27
áVK725Dزر مجهار الترددات املنخفضة املتفوقزر مجهار الترددات املنخفضة املتفوقزر مجهار الترددات املنخفضة املتفوقزر مجهار الترددات املنخفضة املتفوقزر مجهار الترددات املنخفضة املتفوق

[S.WOOFER].........................................................................27

VK925D VK825Dزر مجهار الترددات اخلفيضة الفرعيزر مجهار الترددات اخلفيضة الفرعيزر مجهار الترددات اخلفيضة الفرعيزر مجهار الترددات اخلفيضة الفرعيزر مجهار الترددات اخلفيضة الفرعي
[SUBWOOFER].....................................................................27

àمقبس سماعات الرأسمقبس سماعات الرأسمقبس سماعات الرأسمقبس سماعات الرأسمقبس سماعات الرأس [PHONES]..........................................29
â 23...................................................................................................................................................................................................................................................................................2ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك ملزمة الكاسيت لدك

الكابينة الوسطيةالكابينة الوسطيةالكابينة الوسطيةالكابينة الوسطيةالكابينة الوسطية
äازرار تخطي االسطوانة/البحث/العرض بحركة بطيئة، التقدميازرار تخطي االسطوانة/البحث/العرض بحركة بطيئة، التقدميازرار تخطي االسطوانة/البحث/العرض بحركة بطيئة، التقدميازرار تخطي االسطوانة/البحث/العرض بحركة بطيئة، التقدميازرار تخطي االسطوانة/البحث/العرض بحركة بطيئة، التقدمي

السريع اعادة لف اضبط الوقتالسريع اعادة لف اضبط الوقتالسريع اعادة لف اضبط الوقتالسريع اعادة لف اضبط الوقتالسريع اعادة لف اضبط الوقت
[REW/44444/g , f/33333/FF]...............................................................................................................................................................................23, 22, 12

ãزر العرض، االظهارزر العرض، االظهارزر العرض، االظهارزر العرض، االظهارزر العرض، االظهار [DISPLAY –DEMO].............................29, 9
åزر اختيار املوالف/املوجةزر اختيار املوالف/املوجةزر اختيار املوالف/املوجةزر اختيار املوالف/املوجةزر اختيار املوالف/املوجة [TUNER/BAND].......................................................................................................................................22
çزر الدخل الثانويزر الدخل الثانويزر الدخل الثانويزر الدخل الثانويزر الدخل الثانوي [AUX].........................................................30
é1/2زر اختيار الدكزر اختيار الدكزر اختيار الدكزر اختيار الدكزر اختيار الدك  [DECK 1/2].............................................23
è 1زر فتـح دك زر فتـح دك زر فتـح دك زر فتـح دك زر فتـح دك [c DECK 1]......................................................23
êمسيطر علو الصوتمسيطر علو الصوتمسيطر علو الصوتمسيطر علو الصوتمسيطر علو الصوت [VOL DOWN, VOL UP]..........................25
ëزر االيقافزر االيقافزر االيقافزر االيقافزر االيقاف [L STOP].............................................................12
íزر عزف الشريط/اجتاه الشريطزر عزف الشريط/اجتاه الشريطزر عزف الشريط/اجتاه الشريطزر عزف الشريط/اجتاه الشريطزر عزف الشريط/اجتاه الشريط [; :, TAPE].........................23
ì زر تشغيل اسطوانة زر تشغيل اسطوانة زر تشغيل اسطوانة زر تشغيل اسطوانة زر تشغيل اسطوانةDVD/CD [:, DVD/CD]..............................9
îزر التسجيلزر التسجيلزر التسجيلزر التسجيلزر التسجيل [[ REC]............................................................23
ï 2زر فتـح دك زر فتـح دك زر فتـح دك زر فتـح دك زر فتـح دك [DECK 2 c]......................................................23

الوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسية
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التهيئة السريعةالتهيئة السريعةالتهيئة السريعةالتهيئة السريعةالتهيئة السريعة6 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة
QUICK SETUP

ظائفاض وة،  ميكن ان يتم استعـرعند توصيل قابس اجلهاز الول مـر
اجلهاز على الشاشة.

اضض االستعـرضع ايقاف ، ميكنك عراض في واذا كان ضبط االستعـر
اض.اسطة تشغيل االستعربو

  على موجه  على موجه  على موجه  على موجه  على موجه[DISPLAY –DEMO]اضغط وتابع الضغط على اضغط وتابع الضغط على اضغط وتابع الضغط على اضغط وتابع الضغط على اضغط وتابع الضغط على 
التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.التحكم عن بعد.

ة يتم بها ضغط الزر االسفل.ر الشاشة في كل مرّتتغي
DEMO OFF(ايقاف) ↔   DEMO ON(تشغيل)

اضضـع االسـتـعــربـائـيـة فــي وميـكـنـك خـفـض اسـتـهـالك الـطـاقــة الــكــهــر
اض.ظيفة االستعراسطة ايقاف وللتشغيل بو

DEMOوظيفة االستعراض وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض 

على عملعلى عملعلى عملعلى عملعلى عمل     QUICK SETUP     تساعدك شاشة التهيئة السريعةتساعدك شاشة التهيئة السريعةتساعدك شاشة التهيئة السريعةتساعدك شاشة التهيئة السريعةتساعدك شاشة التهيئة السريعة
التهيئات الضرورية.التهيئات الضرورية.التهيئات الضرورية.التهيئات الضرورية.التهيئات الضرورية.

ض الفيديو املالئمة علىاختر قناة عريون وقم بتشغيل التلفز
يون.التلفز

  كمصدر عرض.  كمصدر عرض.  كمصدر عرض.  كمصدر عرض.  كمصدر عرض.”DVD/CD“الختيارالختيارالختيارالختيارالختيار]      [DVD/CD ,:::::اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
تشتغل الوحدة.

  عندما تكون االسطوانة داخل الصينية.[LLLLL]اضغط 

 لعرض شاشةالضبط السريع لعرض شاشةالضبط السريع لعرض شاشةالضبط السريع لعرض شاشةالضبط السريع لعرض شاشةالضبط السريع[SHIFT] + [SETUP] اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 2
QUICK SETUP.....

 لالختيار، ثم اضغط لالختيار، ثم اضغط لالختيار، ثم اضغط لالختيار، ثم اضغط لالختيار، ثم اضغط     ]]]]]::::: ,; ; ; ; ; ,99999 ,88888اتبع الرسائل واضغط [اتبع الرسائل واضغط [اتبع الرسائل واضغط [اتبع الرسائل واضغط [اتبع الرسائل واضغط [3
[ENTER].الجناز التهيئات. الجناز التهيئات. الجناز التهيئات. الجناز التهيئات. الجناز التهيئات 

  للعودة الى الشاشة السابقة.[RETURN]اضغط 

 النــهــاء النــهــاء النــهــاء النــهــاء النــهــاء[SHIFT] + [SETUP] ثــم اضــغــط  ثــم اضــغــط  ثــم اضــغــط  ثــم اضــغــط  ثــم اضــغــط [ENTER]اضــغــط اضــغــط اضــغــط اضــغــط اضــغــط 4
تهيئاتك.تهيئاتك.تهيئاتك.تهيئاتك.تهيئاتك.

7 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة
 ساعة.24هذه أداة عد الوقت بعارضة 

”CLOCK“. الختيار  الختيار  الختيار  الختيار  الختيار [CLOCK/TIMER]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 1
كل مرة تضغط فيها الزر:

ًً ثواني تقريبا ثواني تقريبا ثواني تقريبا ثواني تقريبا ثواني تقريبا 7 (في غضون(في غضون(في غضون(في غضون(في غضون2 ًً(ً((((
 لضبط الوقت. لضبط الوقت. لضبط الوقت. لضبط الوقت. لضبط الوقت.[fffff, 33333/FF]  او  او  او  او  او [ggggg, REW/44444]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 

 إلنهاء ضبط الوقت. إلنهاء ضبط الوقت. إلنهاء ضبط الوقت. إلنهاء ضبط الوقت. إلنهاء ضبط الوقت.[CLOCK/TIMER]اضغط اضغط اضغط اضغط اضغط 3
تعود العارضة الى اي برنامج معروض قبل ضبط الوقت.

لعرض الوقتلعرض الوقتلعرض الوقتلعرض الوقتلعرض الوقت
ضعحدة في واحدة عندما تكون الوة و] مرCLOCK/TIMERاضغط [

التشغيل او االستعداد للتشغيل.
اني. ثو5قت ملدة ض الويعر

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
اعد ضبط الساعة بانتظام للمحافظة على دقتها.

ضبط الوقتضبط الوقتضبط الوقتضبط الوقتضبط الوقت

CLOCKREC PLAY

ض السابقالعر

  DEMODISPLAY
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RQT8251

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

بي
عر

توصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائية 4 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة
AMهوائي حلقي ملوجة هوائي حلقي ملوجة هوائي حلقي ملوجة هوائي حلقي ملوجة هوائي حلقي ملوجة  FMهوائي داخلي ملوجة هوائي داخلي ملوجة هوائي داخلي ملوجة هوائي داخلي ملوجة هوائي داخلي ملوجة   الرئيسي الرئيسي الرئيسي الرئيسي الرئيسيACسلك التيار املتردد سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد 

 بعد اجناز كافة التوصيالت. بعد اجناز كافة التوصيالت. بعد اجناز كافة التوصيالت. بعد اجناز كافة التوصيالت. بعد اجناز كافة التوصيالت.ACاوصل كابل مصدر التزود بالتيار املتردد اوصل كابل مصدر التزود بالتيار املتردد اوصل كابل مصدر التزود بالتيار املتردد اوصل كابل مصدر التزود بالتيار املتردد اوصل كابل مصدر التزود بالتيار املتردد •
).).).).). 30صفحةصفحةصفحةصفحةصفحة@ توصيالت الهوائي االختياري (توصيالت الهوائي االختياري (توصيالت الهوائي االختياري (توصيالت الهوائي االختياري (توصيالت الهوائي االختياري (•

التحضيرالتحضيرالتحضيرالتحضيرالتحضير
ائي.ف الفينيل ألسالك الهوسحب طرقم بفتل و

1

2

1

2

220-240V

110-127V

VOLT ADJ

 احللقي احللقي احللقي احللقي احللقيAMهوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة 
ائي لألعلى في قاعدته.فع الهوأر

 الداخلي الداخلي الداخلي الداخلي الداخليFMهوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة 
ائي في أفضلضع الهو

قع لألستقبال.مو

يطشر
الصق

قبل توصيل سلك تزويد التيار املترددقبل توصيل سلك تزويد التيار املترددقبل توصيل سلك تزويد التيار املترددقبل توصيل سلك تزويد التيار املترددقبل توصيل سلك تزويد التيار املتردد
AC.اضبط الفلطية.، اضبط الفلطية.، اضبط الفلطية.، اضبط الفلطية.، اضبط الفلطية ،

منتخب الفلطيةمنتخب الفلطيةمنتخب الفلطيةمنتخب الفلطيةمنتخب الفلطية
استخدم مفك براغي مسطح الرأس لضبط
منتخب الفولطية املوجود في اجلهة اخللفية
من الوحدة الرئيسية على املوضع الصحيح
للمنطقة التي يتم فيها استعمال هذا اجلهاز.

توفير الطاقة الكهربائيةتوفير الطاقة الكهربائيةتوفير الطاقة الكهربائيةتوفير الطاقة الكهربائيةتوفير الطاقة الكهربائية
[f]اسطة حدة بواط) حتى اذا مت ايقاف تشغيل الو و0.9يبا  تقر:VK825DVK925Dاط او  و0.8يبا  تقر:VK725Dبائية (حدة طاقة كهرتستهلك الو

/f]ئيسي: (اجلهاز الر I]دد حدة من مقبس طاقة التيار املتريلة، انزع قابس الوة طوحدة لفتربائية عند عدم استعمال الوفير الطاقة الكهر). لتوAC
بائية.ة بعد توصيل قابس اجلهاز بالطاقة الكهرد الذاكرف حتتاج الى اعادة ضبط بعض بنود على احلائط. سوجواملو

وحدة التحكم عن بعدوحدة التحكم عن بعدوحدة التحكم عن بعدوحدة التحكم عن بعدوحدة التحكم عن بعد 5 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة
ال تعمد الى؛ال تعمد الى؛ال تعمد الى؛ال تعمد الى؛ال تعمد الى؛

.اعم ةديدجو ةميدق تايراطب لامعتسا •
اع مختلفة معا.استعمال أنو •
.بهللا وأ ةرارحلل اهضيرعت •
ها.ائرتفكيكها أو تقصير دو •
ية أو املنغنيز.يات القلولة شحن البطارمحاو •
يات غالفها مقشور.استعمال بطار •

بيات أن يتسبب في تسرميكن إلساءة استعمال البطار
يق.اد التي تالمسها أو اندالع حرر املوّتضرياتها ومحتو

يحدة التحكم عن بعد إذا كنت ال تنويات من وانزع البطار
ديات في مكان باريلة. قم بخزن البطارة طوحدة لفتراستعمال الو

جاف.و
االستعمالاالستعمالاالستعمالاالستعمالاالستعمال7
نودب ،) 10صفحة@ ( دعب نع مكحتلا ةراشإ رعشتسم هاجت اههجو
.ةدحولا مامأ نم ًةرشابم م7 هاصقأ دعب نعو ،قئاوع R6/LR6, AA, UM-3

اعيا مطابقةيات مرأدخل البطار
األقطاب (+ و -) مع

حدةالعالمات في و
التحكم عن بعد.

ياتال تستخدم بطار•
من النوع القابل

إلعادة الشحن.

بطاريات                                  وحدة التحكم عن بعدبطاريات                                  وحدة التحكم عن بعدبطاريات                                  وحدة التحكم عن بعدبطاريات                                  وحدة التحكم عن بعدبطاريات                                  وحدة التحكم عن بعد
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COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

COMPONENT
VIDEO IN

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

S-VIDEO
IN

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

VIDEO IN

توصيالت الفيديوتوصيالت الفيديوتوصيالت الفيديوتوصيالت الفيديوتوصيالت الفيديو 3 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة
التوصل هذه الوحدة من خالل مسجل كاسيت الفيديوالتوصل هذه الوحدة من خالل مسجل كاسيت الفيديوالتوصل هذه الوحدة من خالل مسجل كاسيت الفيديوالتوصل هذه الوحدة من خالل مسجل كاسيت الفيديوالتوصل هذه الوحدة من خالل مسجل كاسيت الفيديو•

ةروصلا ضرع متيال دق ،خاسنتسالا ةيكلم ةيامح ماظن ببسب
.حيحص لكشب

ليغشتلا تاميلعت عجارو ،ليصوتلا لبق نويزفلتلا ليغشت فقوا•
.نويزفلتلاب ةصاخلا
ّّالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجه 7 ّّ VIDEO INز بطرف توصيل ز بطرف توصيل ز بطرف توصيل ز بطرف توصيل ز بطرف توصيل ّ

ّّالتوصيل بجهاز تلفزيون مجهالتوصيل بجهاز تلفزيون مجهالتوصيل بجهاز تلفزيون مجهالتوصيل بجهاز تلفزيون مجهالتوصيل بجهاز تلفزيون مجه7 ّّ ز بأطراف توصيلز بأطراف توصيلز بأطراف توصيلز بأطراف توصيلز بأطراف توصيلّ
COMPONENT VIDEO IN

ّّالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجهالتوصيل بتلفزيون مجه 7 ّّ S VIDEO IN ز بطرف توصيلز بطرف توصيلز بطرف توصيلز بطرف توصيلز بطرف توصيلّ

تلفزيونتلفزيونتلفزيونتلفزيونتلفزيون
فق)(غير مر

كبل فيديوكبل فيديوكبل فيديوكبل فيديوكبل فيديو
فق)(مر

تلفزيونتلفزيونتلفزيونتلفزيونتلفزيون
فق)(غير مر

S VIDEO
فق)(غير مر

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدةللوحدةللوحدةللوحدةللوحدة

الرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسية

S VIDEO OUTطرف اخلرج طرف اخلرج طرف اخلرج طرف اخلرج طرف اخلرج 
فية من طر صور اكثر حيوS VIDEOف الفيديو املنفصل يحقق طر

اتم بفصل إشار حيث يقوVIDEO OUTخرج الفيديو العادي 
). (النتائج الفعلية تعتمد علىYء (ات الضو) عن إشارCان (األلو

يون.)جهاز التلفز

تلفزيونتلفزيونتلفزيونتلفزيونتلفزيون
فق)(غير مر

كبالت فيديوكبالت فيديوكبالت فيديوكبالت فيديوكبالت فيديو
فقة)(غير مر

كبل فيديوكبل فيديوكبل فيديوكبل فيديوكبل فيديو

COMPONENT VIDEO OUTاطراف خرج اطراف خرج اطراف خرج اطراف خرج اطراف خرج 
يجياف اما للخرج املتشابك او املتقدم التدرميكن استخدام هذه االطر

 التوصيلS VIDEO OUT. ف اخلرج ضح من طرة اوفير صورتوو
ةاشار) وPB/PRان (ات مختلفة االلواف يخرج اشارباستخدام هذه االطر

ين) بشكل منفصل للحصول على دقة عالية في اعادة تكوYاالضاءة (
ان.االلو

باقرملا وا نويزفلتلا ىلع تنانوبمكلا ويديف لخد فارطا فصو دمتعي•
لمحت يتلا فارطالا عم لصوا .)Y/PB/PR، Y/B-Y/R-Y، Y/CB/CR ،لاثم(
.نوللا سفن

لالستمتاع بالفيديو بالوضع التدريجيلالستمتاع بالفيديو بالوضع التدريجيلالستمتاع بالفيديو بالوضع التدريجيلالستمتاع بالفيديو بالوضع التدريجيلالستمتاع بالفيديو بالوضع التدريجي
افق معيون متونانت على تلفزاف دخل فيديو الكمبواوصل مع اطر

ةض الفيديو بصورف لن يتم عر(سو .525pاو  625p ضع املتقدم الو
افق.)يون غير متوصحيحة اذا اوصلت مع تلفز

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدةللوحدةللوحدةللوحدةللوحدة

الرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسية

اجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفيةاجلهة اخللفية
للوحدةللوحدةللوحدةللوحدةللوحدة

الرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسية

R L

R L

2

3

+

+

1 

2

3

1 

VK925D

مادير

مادير

(+)مادي ر

)-(ازرق 

(+)مادي ر

)-(ازرق 

(+) رمحا

)-( دوسا

رمحا رمحا

ازرق

ازرق دوسا
دوسا

رشتنملا يغارفلا توصلا ةعامس
ى)(يسر

ىطسولا ةعامسلا
اغي املنتشرت الفرسماعة الصو

(مينى)

ةةةةةيييييطططططيييييحملحملحملحملحملاااااووووو     ةةةةةيييييطططططسسسسسووووولللللااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     للللليييييصصصصصوووووتتتتت

تاددرتلا راهجم ةعامس
ى)(يسر يعرفلا ةضيفخلا

ى)(يسرسماعة امامية 

)ىيسرسماعة امامية (
مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

يقة.) بنفس الطرRاوصل اجلانب األمين (

يييييعععععرررررفففففلللللااااا     ةةةةةضضضضضيييييفففففخلخلخلخلخلااااا     تتتتتاااااددددددددددرررررتتتتتلللللااااا     تتتتتاااااررررراااااهههههجججججمممممووووو     ةةةةةيييييمممممااااامممممألألألألألااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     للللليييييصصصصصوووووتتتتت
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VK725D

R L

R L

2

3

+

1 

3

+

1 

2

ةةةةةعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     تتتتتالالالالالببببباااااككككك     3
ةيطسولا ةعامسللx 1:  ريصق كلس•
ةيطيحملا تاعامسللx 2:  ليوط كلس•

ةةةةةيييييطططططيييييحملحملحملحملحملاااااووووو     ةةةةةيييييطططططسسسسسووووولللللااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     للللليييييصصصصصوووووتتتتت
بناجلا كالسأو )+( ةبجوملا فارطألاب )يدامر( بجوملا بناجلا كالسأ ليصوت نم دكأت
.تاعامسلا فلت ىلا ءيطاخلا ليصوتلا يدؤي .)-( ةبلاسلا فارطألاب )قرزأ( بلاسلا

ى)(يسر رشتنملا يغارفلا توصلا ةعامس

(+)مادي ر

)-(قرزا

مادي: ر+
: ازرق-

مادير

ازرق ىطسولا ةعامسلا
اغي املنتشرت الفرسماعة الصو

(مينى)

ةةةةةيييييمممممااااامممممألألألألألااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     للللليييييصصصصصوووووتتتتت

(+) رمحا

دوسا)-( دوسا
ى)(يسرسماعة امامية 

مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
يقة.) بنفس الطرRاوصل اجلانب األمين (

توصيل السماعاتتوصيل السماعاتتوصيل السماعاتتوصيل السماعاتتوصيل السماعات2 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة

R L

R L

2

3

+

1 

2

3

+

1 

VK825D
مادير

ازرق

(+)مادي ر

)-(ازرق  رشتنملا يغارفلا توصلا ةعامس
ى)(يسر

ىطسولا ةعامسلا
اغي املنتشرت الفرسماعة الصو

(مينى)

ى)(يسرسماعة امامية 

ةضيفخلا تاددرتلا راهجم ةعامس
يعرفلا

سماعة امامية (مينى)

(+) رمحا

)-( دوسا

رمحا

ةةةةةيييييطططططيييييحملحملحملحملحملاااااووووو     ةةةةةيييييطططططسسسسسووووولللللااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     للللليييييصصصصصوووووتتتتت

يييييعععععرررررفففففلللللااااا     ةةةةةضضضضضفففففخخخخخنننننملململململااااا     تتتتتاااااددددددددددرررررتتتتتلللللااااا     ررررراااااهههههجججججمممممووووو     ةةةةةيييييمممممااااامممممألألألألألااااا     تتتتتاااااعععععااااامممممسسسسسلللللااااا     للللليييييصصصصصوووووتتتتت

.تاعامسلا كالسال لينيفلا فرط جراخلل بحساو يولا
أو

اف. باألطرًةف الفينيل، أوصلها مباشري على طراذا كانت أسالك السماعة الحتتو

دوسا

رمحا
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السماعات األماميةالسماعات األماميةالسماعات األماميةالسماعات األماميةالسماعات األماميةالضبط البسيطالضبط البسيطالضبط البسيطالضبط البسيطالضبط البسيط
.ىنميلا وا ىرسيلا ةانقلا نييعت ىلا ةجاحال نذا ةلثامتم ةروصب ةممصم تاعامسلا

السماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطى
يف ببست نأ ىطسولا ةعامسلا اهببست يتلا تازازتهالل نكمي •

عض .نويزفلتلا قوف ةرشابم ةعوضوم تناك اذإ ةروصلا بارطضا
.فر وأ ةداجس ىلع ىطسولا ةعامسلا

.نويزفلتلا ةمق ىلع ًةرشابم اهعضتال ،تاعامسلا طوقس يدافتل •
VK825D     VK925D     مجهار الترددات اخلفيضةمجهار الترددات اخلفيضةمجهار الترددات اخلفيضةمجهار الترددات اخلفيضةمجهار الترددات اخلفيضة

) ةعامسلا عض VK825D ) ةعامسلا وأ نيميلا ىلع ( VK925D وأ نيمي ىلع  (
.زازتها ببستال ىتح تباثو يوق فر ىلع وأ ضرألا ىلع ،نويزفلتلا راسي
ية. سم من اخللف للتهو10ك اترو

استعمل السماعات املرفقة فقطاستعمل السماعات املرفقة فقطاستعمل السماعات املرفقة فقطاستعمل السماعات املرفقة فقطاستعمل السماعات املرفقة فقط
ىلع ايبلس رثؤيو لاطعأب ةدحولا ةباصإ هنكمي ىرخا تاعامس لامعتسا •

.توصلا ةدوج
تاءارجإلا ذختا .طوقسلا نم اهعنمل وتسم حطس ىلع تاعامسلا عض •

ىلع تاعامسلا بصن نم نكمتت مل اذإ تاعامسلا طوقس عنمل ةمزاللا
.وتسم حطس

مالحظات حول استعمال السماعاتمالحظات حول استعمال السماعاتمالحظات حول استعمال السماعاتمالحظات حول استعمال السماعاتمالحظات حول استعمال السماعات
عامتسالاب تمق اذإ اهمادختسا رمع ريصقتو كتاعامس فالتإ كنكمي •

.ةليوط تارتفل ةيلاع تايوتسمب توصلل
.تاعامسلا فلت يدافتل ةيلاتلا تالاحلا يف توصلا ىوتسم ضفخا •

.ةبرطضم تاوصال عامتسالا دنع-
لغشم وا نوفوركيملا نم جيجض توص تاعامسلا ردصت امدنع-

دّلوم نم ةلصاوتم ةراشا وا FM ةجوم ثب نم جيجض وا ليجستلا
.ينورتكلا زاهج وا ةيبيرجت ةناوطسا وا تابذبذلا

.توصلا ةدوج طبض دنع-
.ةدحولا فاقيإ وأ ليغشت دنع-

إذا ظهرت ألوان غير منتظمة على شاشة التلفزيونإذا ظهرت ألوان غير منتظمة على شاشة التلفزيونإذا ظهرت ألوان غير منتظمة على شاشة التلفزيونإذا ظهرت ألوان غير منتظمة على شاشة التلفزيونإذا ظهرت ألوان غير منتظمة على شاشة التلفزيون
ات)عي (اجملهاراجملهار الفرسطية والومت تصميم السماعات األمامية و

ة مع بعضلكن قد تتأثر الصوريون، وب التلفزالستعمالها قر
افقيات اإلعداد.تونات ويوالتلفز

 دقيقة تقريبا. دقيقة تقريبا. دقيقة تقريبا. دقيقة تقريبا. دقيقة تقريبا.30إذا حدث هذا، أوقف تشغيل التلفزيون ملدة إذا حدث هذا، أوقف تشغيل التلفزيون ملدة إذا حدث هذا، أوقف تشغيل التلفزيون ملدة إذا حدث هذا، أوقف تشغيل التلفزيون ملدة إذا حدث هذا، أوقف تشغيل التلفزيون ملدة 
الة املغناطيسية بحل هذه املشكلة. إذاظيفة إزم ويجب أن تقو

يون مسافةت املشكلة، ابعد السماعات عن جهاز التلفزاستمر
إضافية.
مالحظةمالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

ىلع لوصحلا نيمأتل ماظنلا نع لقألا ىلع مم 10 ةفاسم تاعامسلا دعبا •
.ةميلس ةيوهت

.تاعامسلل ةيمامالا ةكبشلا عزن كنكميال •

املوضعاملوضعاملوضعاملوضعاملوضع 1 اخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوةاخلطوة
q¦�_« l�u*«

 ∫WU�*«E=D=C=B=A

سماعة امامية
ى)(يسر

سماعة امامية
(مينى)

توصلا ةعامس
رشتنملا يغارفلا

)ىنمي(

السماعة الوسطى

توصلا ةعامس
رشتنملا يغارفلا
)يسرى(

يعرفلا ةضيفخلا تاددرتلا راهجم )ىنمي(
نويزفلت

)قفرم ريغ(

اختيار أفضل موضع للحصول على أفضل تأثيراختيار أفضل موضع للحصول على أفضل تأثيراختيار أفضل موضع للحصول على أفضل تأثيراختيار أفضل موضع للحصول على أفضل تأثيراختيار أفضل موضع للحصول على أفضل تأثير
اهيف مت يتلا ةقيرطلاب ارثأتي نأ توصلا لاجمو ريهجلا توصلل نكمي
:ةيلاتلا طاقنلا ةظحالم ىجري .تاعامسلا بيكرت
.نمآ وتسم حطس ىلع تاعامسلا عض •
جتني نأ نكمي اياوزلا وأ ناردجلا وأ ضرألا نم ادج ةبيرق تاعامسلا عضو •

.ةكيمس رئاتسب ذفاونلاو ناردجلا ةيطغتب مق .ادج ديدش ريهج توص هنع
.ةيبيرقت اياوز يه لكشلا يف ةحضوملا اياوزلا •

VK925DVK825D

VK725D

VK925DVK825D

VK725D

تنبيهتنبيهتنبيهتنبيهتنبيه
إستخدم هذه السماعات فقط مع النظام املنصوح به. قد يؤديإستخدم هذه السماعات فقط مع النظام املنصوح به. قد يؤديإستخدم هذه السماعات فقط مع النظام املنصوح به. قد يؤديإستخدم هذه السماعات فقط مع النظام املنصوح به. قد يؤديإستخدم هذه السماعات فقط مع النظام املنصوح به. قد يؤدي •

ًًالفشل في ذلك إلى تلف املضخمة و/أو السماعات، وأيضاالفشل في ذلك إلى تلف املضخمة و/أو السماعات، وأيضاالفشل في ذلك إلى تلف املضخمة و/أو السماعات، وأيضاالفشل في ذلك إلى تلف املضخمة و/أو السماعات، وأيضاالفشل في ذلك إلى تلف املضخمة و/أو السماعات، وأيضا ًً  قد قد قد قد قدً
ينجم عنه خطر نشوب حريق. إتصل بفني صيانة مؤهل إذاينجم عنه خطر نشوب حريق. إتصل بفني صيانة مؤهل إذاينجم عنه خطر نشوب حريق. إتصل بفني صيانة مؤهل إذاينجم عنه خطر نشوب حريق. إتصل بفني صيانة مؤهل إذاينجم عنه خطر نشوب حريق. إتصل بفني صيانة مؤهل إذا

ًًحدث تلف أو اذا الحظت تغيراحدث تلف أو اذا الحظت تغيراحدث تلف أو اذا الحظت تغيراحدث تلف أو اذا الحظت تغيراحدث تلف أو اذا الحظت تغيرا ًً ًً فجائيا فجائيا فجائيا فجائيا فجائياً ًً  في األداء. في األداء. في األداء. في األداء. في األداء.ً
ال حتاول تركيب هذه السماعات على اجلدران باستخدام طرقال حتاول تركيب هذه السماعات على اجلدران باستخدام طرقال حتاول تركيب هذه السماعات على اجلدران باستخدام طرقال حتاول تركيب هذه السماعات على اجلدران باستخدام طرقال حتاول تركيب هذه السماعات على اجلدران باستخدام طرق•

غير تلك املوصوفة في هذا الدليل.غير تلك املوصوفة في هذا الدليل.غير تلك املوصوفة في هذا الدليل.غير تلك املوصوفة في هذا الدليل.غير تلك املوصوفة في هذا الدليل.

التركيب على احلائطالتركيب على احلائطالتركيب على احلائطالتركيب على احلائطالتركيب على احلائط7
السماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىميكن تركيب سماعات الصوت الفراغي املنتشر والوسطى على احلائط.

السماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطى

تتتتتوووووصصصصصلللللااااا     ةةةةةعععععااااامممممسسسسس
رررررشششششتتتتتنننننملململململااااا     يييييغغغغغااااارررررفففففلللللااااا

تتتتتوووووصصصصصلللللااااا     ةةةةةعععععااااامممممسسسسس
رررررشششششتتتتتنننننملململململااااا     يييييغغغغغااااارررررفففففلللللااااا

قم بإدخال برغي (غير مرفق) في اجلدار.قم بإدخال برغي (غير مرفق) في اجلدار.قم بإدخال برغي (غير مرفق) في اجلدار.قم بإدخال برغي (غير مرفق) في اجلدار.قم بإدخال برغي (غير مرفق) في اجلدار.1
قم بإدخال البرغي (البراغي) في الثقب (الثقوب) املوجودقم بإدخال البرغي (البراغي) في الثقب (الثقوب) املوجودقم بإدخال البرغي (البراغي) في الثقب (الثقوب) املوجودقم بإدخال البرغي (البراغي) في الثقب (الثقوب) املوجودقم بإدخال البرغي (البراغي) في الثقب (الثقوب) املوجود2

على اللوحة اخللفية من السماعة.على اللوحة اخللفية من السماعة.على اللوحة اخللفية من السماعة.على اللوحة اخللفية من السماعة.على اللوحة اخللفية من السماعة.

10 نزو معدل ةيفاك ةناتم هل دومعلا وأ رادجلا نوكي نا يغبني •
دنع ءاشنإلا لامعأب لهؤم ينف ةراشتساب مق .يغرب لكل مجك
ريغ بيكرتلا ةيلمعل نكمي .رادجلا ىلع ةعامسلا بيكرت
لواقم رشتسا  .تاعامسلاو رادجلا فلت ىلا يدؤت نأ ةحيحصلا
بيكرتلا .رادجلا ىلع تاعامسلا بيكرت دنع صصختم ءانب
.تاعامسلاو رادجلا فلت ىلا يدؤي ءيطاخلا

دومع وا رادج

مم 30–35

نصف  قطر
نصف  قطرمم 7.5–9.4

مم 3.0–4.0
مم 4.0–7.0

مم 180مم 90

مم 169

يعرفلا ةضيفخلا تاددرتلا راهجم )ىيسر(
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DVD-RAM

DVD-Audio

DVD-Video

DVD-R
(DVD-Video)/

DVD-RW
(DVD-Video)
+R (Video)/

+RW (Video)
DVD-R

(DivX Video)/
DVD-RW

(DivX Video)

DVD-RW
(DVD-VR)

Video CD

SVCD

CD

CD-R
CD-RW

—

WMA

MP3

JPEG

CD

MPEG4

DivX \1

VCD

معلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانة

RAM

DVD-V

VCD

CD

JPEG

االسطوانات التي ميكن تشغيلهااالسطوانات التي ميكن تشغيلهااالسطوانات التي ميكن تشغيلهااالسطوانات التي ميكن تشغيلهااالسطوانات التي ميكن تشغيلها

الشعارالشعارالشعارالشعارالشعار االسطوانةاالسطوانةاالسطوانةاالسطوانةاالسطوانة
املؤشراملؤشراملؤشراملؤشراملؤشر

املستخدم فياملستخدم فياملستخدم فياملستخدم فياملستخدم في
تعليماتتعليماتتعليماتتعليماتتعليمات
التشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيلالتشغيل

مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات

)دحوم ويديف ليجست سايق( ويديفلا ليجست ةغيصل 1.1 ةخسنلا مادختساب ةزهجألا عم ةلجسملا
.خلا…،ةيصخشلا تارتويبمكلا ،ية الفيديوDVD تاريماك ،ية الفيديوDVD تالجسم لثم

DVD املتعددة أو مسجالت Panasonic SDات املسجلة باستعمال كامير
.1.0ا) مقاييس اجليل  (قاعدة تصميم نظام ملف الكاميرDCFباستعمال 

77777  االسطوانات التي ال ميكن تشغيلها  االسطوانات التي ال ميكن تشغيلها  االسطوانات التي ال ميكن تشغيلها  االسطوانات التي ال ميكن تشغيلها  االسطوانات التي ال ميكن تشغيلها
 وCD-G و CDV وCD-ROMو  DVD-ROM و DVD-RW انات من اسطو1.0جيل 

SACDانات الصور اسطو، و وPhoto CD و DVD-RAMعها من التي ال ميكن نز
ة فيفر املتو”Chaoji VCD“ و GB DVD-RAM-5.2 و GB-2.6انات ترج، اسطوالكار
.IEC62107افق مع املقاييس  التي ال تتوSVCD و CVD ،DVCDتتضمن اق واالسو

CDs واسطوانات الفيديو  واسطوانات الفيديو  واسطوانات الفيديو  واسطوانات الفيديو  واسطوانات الفيديو DVDsتشغيل اسطوانات تشغيل اسطوانات تشغيل اسطوانات تشغيل اسطوانات تشغيل اسطوانات 
انــات لـــذلـــكانــات الــتــحــكــم بـــكـــيـــفـــيـــة تـــشـــغـــيـــل االســـطـــوميــكــن ملـــنـــتـــج هـــذه االســـطـــو

ً بالتشغيل كما هو مشروح في تعليمات التشغيل هذه (مثالًال ميكنك التحكم دائما
ي حتتوCDانة الفيديو املدمجة ض او اذا كانت اسطوقت التشغيل غير معرواذا كان و
انة بدقة.أ تعليمات االسطوائم). اقرعلى قو

               DVD تتتتتاااااننننناااااوووووطططططسسسسسالالالالال     ةةةةةيييييتتتتتوووووصصصصصلللللااااا     ةةةةةغغغغغيييييصصصصصلللللااااا 77777

انات التيموز االسطوحل رحدة بتمييز وم هذه الوتقو
حتمل هذه العالمات.

77777  لتنظيف االسطوانات   لتنظيف االسطوانات   لتنظيف االسطوانات   لتنظيف االسطوانات   لتنظيف االسطوانات 
طبة ثم بعد ذلك امسح للتجفيف.اسطة قطعة قماش مرامسح بو

ات او كاميرDVD video على مسجالت 2\ها بالشكل النهائي التي مت اجنازانات املسجلة واالسطو
DVD videoنيك.عة من باناسو املصنو

IEC62107.افقة مع املقاييس متو

سع املدىظيفة تو(و يلاعلا ةراشالا ىوتسم عيسوت ةفيظو معدي ال هنكل ،HDCD ةغيص عم قفاوتم زاهجلا اذه
.ى العالي)ات ذات املستوالديناميكي لالشار

نة بت، باملقار20اسطة ة بو افضل النها مشفرHDCDة بالصيغة  املشفرCDsانات املدمجة ت االسطوصو
 بت.16اسطة ة بو املشفرCDsانات املدمجة مع جميع االسطو

دةجوت) املسجلة بالصيغ املوانة تسجيل صو (اسطوCD-R/RWانة يستطيع هذا اجلهاز تشغيل اسطو•
انة بعد التسجيل. االسطو2\على اليمني. اغلق اجللسات او انهي 

HighMATاسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات •
.JPEG او MP3 او WMAفقط ملفات 

).20 صفحة @ (Other Menu في ”Play as Data Disc“، اختر HighMATظيفة للتشغيل بدون استخدام و
WMA ةيات املشفر امللف الذي يتضمن نفس احملتوMBR:حدة التدعم معدل البت املتعدد (هذه الو• 

مبعدالت مختلفة البت).

 اجراءات التعامل مع االسطوانات اجراءات التعامل مع االسطوانات اجراءات التعامل مع االسطوانات اجراءات التعامل مع االسطوانات اجراءات التعامل مع االسطوانات77777
اء او عدمانات (ميكن ان يسبب ذلك التوال تضع امللصقات او الليبالت على االسطو•

ار االداء).استقر
ى.ات كتابة اخراسطة قلم حبر سائل او ادوال تكتب على جانب امللصق بو•
باءين او الثنر او مانع الكهرائل البنزال تستخدم بخاخات تنظيف التسجيل او سو•

ى للتنظيف.الساكنة او اية مذيبات اخر
اقيات ضد اخلدش او اغطية.ال تستخدم و•
انات التالية:ال تستخدم االسطو•

اناتة من اثر نزع امللصقات او الليبالت (اسطوانات ذات اسطح مقشوراسطو-
التأجير الخ).

ة. او املكسورًية جداانات امللتواالسطو-
انات ذات االشكال غير املنتظمة، مثل شكل القلب.االسطو-
 انظمة الفيديو انظمة الفيديو انظمة الفيديو انظمة الفيديو انظمة الفيديو77777
لكن يجب، وNTSC او PALنات املسجلة بنظام يستطيع هذا اجلهاز تشغيل االسطو-

انة.نك متطابق مع النظام املستخدم على االسطويوان يكون تلفز
يونة صحيحة على تلفز بصورPALنات املسجلة بنظام ال ميكن مشاهدة االسطو-

.NTSCنظام 
 للمشاهدة علىPAL 60 الى نظام NTSCات نظام يل اشاريستطيع هذا اجلهاز حتو-

).Video”   - NTSC Disc Output“، جدول21 صفحة @ (PALيون نظام تلفز

].MPEG أو Dolby Digitalت ، نظام الصوDivX/MP3 [نظام الفيديو x ،5.x.4، 3.11 اجليل DivXينها باستعمال مت تكو 1\
افق.عملية تسمح بالتشغيل على جهاز متو 2\
ين امللفاتكيفية تكويقة التسجيل وف التسجيل، طرانة او ظروة اعاله في جميع احلاالت بسبب نوع االسطوانات املذكورميكن ان ال يتم تشغيل االسطو• 

انات البيانات).شادات مفيدة حول اجناز اسطو، ار 17 صفحة @(

—
ات او كاميرDVD videoعلى مسجالت 2\ ها بالشكل النهائي التي مت اجنازانات املسجلة واالسطو

DVD video.

DVD-A

DVD-V

—

.DVDيات فيديو  تتضمن محتوDVDتية انات الصوبعض االسطو
).20 صفحة @ (Other Menu في ”Play as DVD-Video“، اختر DVDيات الفيديو لتشغيل محتو

MPEG4
DVD املتعددة أو مسجالت Panasonic SDات املسجل باستعمال كامير

)/نظام الفيديوASF (مقاييس SD VIDEOاصفات افق مع مو[التي تتو
MPEG4ت ميز)/نظام الصو (مختصر الترG.726.[

DivX \1

—

DVD-RW  VR

DivX \1

 2\ اء الصياغة النهائيةقم باجر
انة بعد التسجيل.لالسطو 

—

ية الفيديوDVD على مسجالت 2\التي متت صياغتها بشكل نهائي انات املسجلة واالسطو
ة من صيغة تسجيل الصور1.1ية باستعمال اجليل  الفيديوDVDات أو كامير

ة).(مقاييس تسجيل الصور

،JPEGيات ض محتولعر•
MPEG4يات أو محتو

،ةيويديفلا DivX ةناوطسا
Disc” “Play as Dataرتخا

Other Menu
).20 صفحة @( —
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AC power supply cord

املوضعاملوضعاملوضعاملوضعاملوضع
ناكم يفو ،رشابملا سمشلا ءوض نع اديعب وتسم حطس ىلع ةدحولا عض  

اهنكمي لماوعلا هذه .تازازتهالل اضّرعم وأ ةبوطرلا وأ ةرارحلا ديدش نوكي ال
.زاهجلا ةمدخ رمع ريصقت يلاتلابو ىرخألا زاهجلا تانوكمو لكيهلا فالتإ

.ًحدة أيضـااد ثقيلة على الوضع موال تعمد الى و 

الفولطيةالفولطيةالفولطيةالفولطيةالفولطية
دي الى التحميللطية العالية. ميكن لذلك أن يؤال تستخدم مصادر الفو

يق.قوع حربالتالي التسبب في وائد للتيار والز
. افـحـص مـصـدر الـطـاقـةDCال تـسـتـخـدم مـصـدر طـاقـة الـتـيـار املـبـاشــر 

حدة على سفينة او مكان يسـتـخـدم فـيـهبائية بعناية عـنـد ضـبـط الـوالكهـر
ة. لتشغيل االجهزDCمصدر تيار مباشر 

حماية سلك التيارحماية سلك التيارحماية سلك التيارحماية سلك التيارحماية سلك التيار
دد. ميكن للتوصيالتتأكد من عدم تلف وصحة توصيل سلك التيار املتر

بائـيـة. اليق أو صدمات كـهـرقـوع حـرتلف السلك الـتـسـبـب فـي واخلاطـئـة و
دد.اد ثقيلة على سلك التيار املترضع موتعمد الى سحب أو ثني أو و

لنزع السلك من مقبس التيار، اسحب القابس نفسه. ميكن لسحب سلك
بائية.قوع صدمات كهردد أن يتسبب في والتيار املتر

ال تقم مبسك القابس عنـدمـا تـكـون يـداك مـبـتـلـة. فـإن ذلـك يـتـسـبـب فـي
بائية.قوع صدمات كهرو

مواد غريبةمواد غريبةمواد غريبةمواد غريبةمواد غريبة
حدة، حتى ال يتسـبـب ذلـكط داخل الـواد املعدنية بالسـقـوح للمـوال تسـم 

حدة.بائية أو تعطل الوقوع صدمات كهرفي و
حدة، حتـى ال يـتـسـبـب ذلـك فـيائل بـاالنـسـكـاب داخـل الـوال تسـمـح لـلـسـو

حدة عنحدة. إذا حدث هذا، افصل الوبائية أو تعطل الوقوع صدمات كهرو
ع لديك.ّاتصل باملوزا ودد فورمصدر التيار املتر

حـدة، مبـا أن هـذهات عـلـى أو داخـل الــوش مـبـيـدات احلـشــرال تـعـمـد الـى ر
بـتيعة االشتعال، فقـد تـلـتـهـب إذا تـسـرات سراملبيدات تتـضـمـن عـلـى غـاز

للداخل.

اخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمةاخلدمة
ت أوع في الصوّحدة بنفسك. إذا حدث تقطليح هذه الوال تعمد الى تص
قوع أي مشكلة غيرحدة أو وات أو تصاعد دخان من الوشرأخفقت إضاءة املؤ

حدة عن مصـدر الـتـيـارة في هذا الدليل، قم عـلـى الـفـور بـفـصـل الـومذكـور
حدة أنكيل خدمة معتمد. ميكن للـوع لديك أو وّب موزاتصل بأقـردد واملتر

حدةبائية إذا مت تصليح أو تفكيك أو تعديل الوتتعطل أو تقع صدمات كهر
هلني.من قبل أشخاص غير مؤ

ي عدمحدة، افصلها عن مصدر التيار إذا كنت تنوالطالة عمر خدمة الو
يلة.ة طواستخدامها لفتر

امللحقاتامللحقاتامللحقاتامللحقاتامللحقات
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74

جدول احملتوياتجدول احملتوياتجدول احملتوياتجدول احملتوياتجدول احملتويات
البدءالبدءالبدءالبدءالبدء

3.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................إحتياطات السالمةإحتياطات السالمةإحتياطات السالمةإحتياطات السالمةإحتياطات السالمة
3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................امللحقاتامللحقاتامللحقاتامللحقاتامللحقات

4....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................معلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانةمعلومات االسطوانة

الضبط البسيطالضبط البسيطالضبط البسيطالضبط البسيطالضبط البسيط
5......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................املوضعاملوضعاملوضعاملوضعاملوضع1اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 
6......................................................................................................................................................................................................................................توصيل السماعاتتوصيل السماعاتتوصيل السماعاتتوصيل السماعاتتوصيل السماعات2اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 
7...........................................................................................................................................................................................................................................توصيالت الفيديوتوصيالت الفيديوتوصيالت الفيديوتوصيالت الفيديوتوصيالت الفيديو3اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 
8....................................................................................................توصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائيةتوصيالت الراديو والطاقة الكهربائية4اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 
8.......................................................................................................................................................................................................................دددددعععععببببب     نننننععععع     مممممكككككحححححتتتتتلللللااااا     ةةةةةدددددحححححووووو5اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 
QUICK SETUP............................9     ةةةةةعععععيييييرررررسسسسسلللللااااا     ةةةةةئئئئئيييييهههههتتتتتلللللااااا6اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 
9...................................................................................................................................................................................................................................................................................تتتتتقققققووووولللللااااا     طططططبببببضضضضض7اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة اخلطوة 

DEMO......................................................9وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض وظيفة االستعراض 

10................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................مرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكممرجع مفاتيح التحكم

عمليات تشغيل االسطواناتعمليات تشغيل االسطواناتعمليات تشغيل االسطواناتعمليات تشغيل االسطواناتعمليات تشغيل االسطوانات
12..................................................................................................................................................................................................................................................... التشغيل االساسي التشغيل االساسي التشغيل االساسي التشغيل االساسي التشغيل االساسي_____اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات 
14............................................................................................................................................................................................................................................................... الوظائف املالئمة الوظائف املالئمة الوظائف املالئمة الوظائف املالئمة الوظائف املالئمة_____اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات 

 /(QUICK OSD)معلومات االسطوانة /  عرض حالة العرض احلالية 
 /(ADVANCED DISC REVIEW)استعراض العناوين املراد عرضها 

 / اإلستجابة السريعة /CD (CD MODE)العرض املتتابع السطوانة 
 ثانية األمامية / تغيير نسبة أبعاد التكبير /30 تخطي 

 تقدمي الصورة/رتغيير سرعة العرض / اختيار الزاوية وتدوي
الثابتة /  تغيير مسارات الصوت / تغيير الترجمة املكتوبة /

العرض املتكرر
16......................................................................................................................................................................................... استخدام قوائم اإلستطالع استخدام قوائم اإلستطالع استخدام قوائم اإلستطالع استخدام قوائم اإلستطالع استخدام قوائم اإلستطالع_ _ _ _ _ اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات 

عرض بيانات األسطوانة / التشغيل من املسار املرغوب على
 /HighMATTMتشغيل اسطوانات  / CDاسطوانة 

DVD-RW (DVD-VR)/RAM عرض اسطوانات
18....................................................................................................................................................................................االسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائياالسطوانات _ العرض املبرمج/العشوائي

 بند) /العرض العشوائي/32 العرض املبرمج (حتى 
ALL-DISCالعرض العشوائي جلميع االسطوانات 

19-20......................اسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشةاسطوانات _ استخدام قوائم العرض على الشاشة
(التهيئات األخرى)Other Settings   القوائم الرئيسية /

ّّ تغيير ضبوطات املشغ تغيير ضبوطات املشغ تغيير ضبوطات املشغ تغيير ضبوطات املشغ تغيير ضبوطات املشغ_ _ _ _ _ اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات اسطوانات  20.............................................للللّلّّ
(Speaker Settings)تغيير التأخير الزمني 

عمليات تشغيل الراديوعمليات تشغيل الراديوعمليات تشغيل الراديوعمليات تشغيل الراديوعمليات تشغيل الراديو
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التمتع بوظيفة الكراوكه / تغيير املفتاح / ضبط مؤثر الصدى /
لتسجيل اداء غناءك بالكراوكه / لتسجيل صوتك
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يرجى فحص ومتييز امللحقات املرفقة.

 سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد سلك التيار املتردد1 

دددددعععععبببببنننننععععع     مممممكككككحححححتتتتتلللللااااا     هههههجججججوووووممممم     ةةةةةلللللسسسسسرررررممممم1 
VK725D

(N2QAJB000143)
 VK825D

(N2QAJB000142)
 VK925D

(N2QAJB000141)

 ملوجه التحكم ملوجه التحكم ملوجه التحكم ملوجه التحكم ملوجه التحكم2 بطارية عدد بطارية عدد بطارية عدد بطارية عدد بطارية عدد 
عن بعدعن بعدعن بعدعن بعدعن بعد

 مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة مالحظة
حـدة. ال فـقـط مـع هـذه الــوACدد يـد طـاقـة الـتـيـار املـتـريـسـتـعـمـل سـلـك تــزو
ى.ة االخرتستعمله مع االجهز

أسالك السماعةأسالك السماعةأسالك السماعةأسالك السماعةأسالك السماعة3 
VK725D

x 1سلك قصير 
2 x سلك طوي

كبل فيديوكبل فيديوكبل فيديوكبل فيديوكبل فيديو1 

 احللقي احللقي احللقي احللقي احللقيAMهوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة 1 

 الداخلي الداخلي الداخلي الداخلي الداخليFMهوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة هوائي املوجة 1 
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SC-VK925D SC-VK825D SC-VK725D النظامالنظامالنظامالنظامالنظام
SA-VK925D (1 وحدة)       SA-VK825D (1 وحدة)      SA-VK725D (1 وحدة)      الوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسيةالوحدة الرئيسية

SB-VK92 (2 وحدة)      SB-VK82 (2 وحدة)      SB-VK72 (2 وحدة)      السماعات األماميةالسماعات األماميةالسماعات األماميةالسماعات األماميةالسماعات األمامية
SB-PC92 (1 وحدة)      SB-PC82 (1 وحدة)      SB-PC72 (1 وحدة)      السماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطىالسماعة الوسطى
SB-PS92 (2 وحدة)       SB-PS82 (2 وحدة)      SB-PS72 (2 وحدة)      سماعة صوت اإلحاطةسماعة صوت اإلحاطةسماعة صوت اإلحاطةسماعة صوت اإلحاطةسماعة صوت اإلحاطة

SB-WVK92 (2 وحدة)      SB-WVK82     (1 وحدة)      ---- مجهار الترددات اخلفيضة الفرعيمجهار الترددات اخلفيضة الفرعيمجهار الترددات اخلفيضة الفرعيمجهار الترددات اخلفيضة الفرعيمجهار الترددات اخلفيضة الفرعي

زبوننا العزيززبوننا العزيززبوننا العزيززبوننا العزيززبوننا العزيز
ائك هذا املنتج.ا لشرشكر

اءة هذهجى قرالسالمة، يرجات األداء وللحصول على أقصى در
التعليمات بعناية.

VK725D ديل ات تنطبق على املو: تشير الى مميزSC-VK725D.فقط 
VK825D ديل : املوSC-VK825D.فقط 
VK925D ديل : املوSC-VK925D.فقط 

 مالم يذكر غير ذلك، الرسوم التوضيحية في إرشادات التشغيل مالم يذكر غير ذلك، الرسوم التوضيحية في إرشادات التشغيل مالم يذكر غير ذلك، الرسوم التوضيحية في إرشادات التشغيل مالم يذكر غير ذلك، الرسوم التوضيحية في إرشادات التشغيل مالم يذكر غير ذلك، الرسوم التوضيحية في إرشادات التشغيل•
للمملكة العربية السعودية.للمملكة العربية السعودية.للمملكة العربية السعودية.للمملكة العربية السعودية.للمملكة العربية السعودية.SC-VK725D خاصة باملوديل خاصة باملوديل خاصة باملوديل خاصة باملوديل خاصة باملوديل 

 إن عمليات التشغيل املذكورة في هذه التعليمات مت شرحها إن عمليات التشغيل املذكورة في هذه التعليمات مت شرحها إن عمليات التشغيل املذكورة في هذه التعليمات مت شرحها إن عمليات التشغيل املذكورة في هذه التعليمات مت شرحها إن عمليات التشغيل املذكورة في هذه التعليمات مت شرحها•
باستعمال موجه التحكم عن بعد بشكل رئيسي، ولكنك تستطيعباستعمال موجه التحكم عن بعد بشكل رئيسي، ولكنك تستطيعباستعمال موجه التحكم عن بعد بشكل رئيسي، ولكنك تستطيعباستعمال موجه التحكم عن بعد بشكل رئيسي، ولكنك تستطيعباستعمال موجه التحكم عن بعد بشكل رئيسي، ولكنك تستطيع

إجناز هذه التشغيالت على الوحدة الرئيسية اذا كانت مفاتيحإجناز هذه التشغيالت على الوحدة الرئيسية اذا كانت مفاتيحإجناز هذه التشغيالت على الوحدة الرئيسية اذا كانت مفاتيحإجناز هذه التشغيالت على الوحدة الرئيسية اذا كانت مفاتيحإجناز هذه التشغيالت على الوحدة الرئيسية اذا كانت مفاتيح
التحكم لها نفس التسميات.التحكم لها نفس التسميات.التحكم لها نفس التسميات.التحكم لها نفس التسميات.التحكم لها نفس التسميات.

(داخل املنتج)

تنبيه!تنبيه!تنبيه!تنبيه!تنبيه!
يستخدم هذا اجلهاز أشعة الليزر.يستخدم هذا اجلهاز أشعة الليزر.يستخدم هذا اجلهاز أشعة الليزر.يستخدم هذا اجلهاز أشعة الليزر.يستخدم هذا اجلهاز أشعة الليزر.

إستخدام أدوات التحكم أو الضبط أو األداء غير ما هوإستخدام أدوات التحكم أو الضبط أو األداء غير ما هوإستخدام أدوات التحكم أو الضبط أو األداء غير ما هوإستخدام أدوات التحكم أو الضبط أو األداء غير ما هوإستخدام أدوات التحكم أو الضبط أو األداء غير ما هو
محدد في هذه الوثيقة قد يؤدي إلى التعرض اخلطيرمحدد في هذه الوثيقة قد يؤدي إلى التعرض اخلطيرمحدد في هذه الوثيقة قد يؤدي إلى التعرض اخلطيرمحدد في هذه الوثيقة قد يؤدي إلى التعرض اخلطيرمحدد في هذه الوثيقة قد يؤدي إلى التعرض اخلطير

إلى األشعة.إلى األشعة.إلى األشعة.إلى األشعة.إلى األشعة.
ال تفتح األغطية وال حتاول إصالح اخللل بنفسك. راجعال تفتح األغطية وال حتاول إصالح اخللل بنفسك. راجعال تفتح األغطية وال حتاول إصالح اخللل بنفسك. راجعال تفتح األغطية وال حتاول إصالح اخللل بنفسك. راجعال تفتح األغطية وال حتاول إصالح اخللل بنفسك. راجع

الفنيني املؤهلني ألداء أعمال الصيانة.الفنيني املؤهلني ألداء أعمال الصيانة.الفنيني املؤهلني ألداء أعمال الصيانة.الفنيني املؤهلني ألداء أعمال الصيانة.الفنيني املؤهلني ألداء أعمال الصيانة.
حتذير:حتذير:حتذير:حتذير:حتذير:

لتقليل مخاطر اندالع النيران أو الصعقات الكهربائيةلتقليل مخاطر اندالع النيران أو الصعقات الكهربائيةلتقليل مخاطر اندالع النيران أو الصعقات الكهربائيةلتقليل مخاطر اندالع النيران أو الصعقات الكهربائيةلتقليل مخاطر اندالع النيران أو الصعقات الكهربائية
أو اختالل اجلهاز، ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أوأو اختالل اجلهاز، ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أوأو اختالل اجلهاز، ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أوأو اختالل اجلهاز، ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أوأو اختالل اجلهاز، ال تعرض هذا اجلهاز للمطر أو

الرطوبة أو القطر أو االرتشاق وينبغي عدم وضعالرطوبة أو القطر أو االرتشاق وينبغي عدم وضعالرطوبة أو القطر أو االرتشاق وينبغي عدم وضعالرطوبة أو القطر أو االرتشاق وينبغي عدم وضعالرطوبة أو القطر أو االرتشاق وينبغي عدم وضع
أشياء علوءة بالسوائل، مثل الزهريات فوق اجلهاز.أشياء علوءة بالسوائل، مثل الزهريات فوق اجلهاز.أشياء علوءة بالسوائل، مثل الزهريات فوق اجلهاز.أشياء علوءة بالسوائل، مثل الزهريات فوق اجلهاز.أشياء علوءة بالسوائل، مثل الزهريات فوق اجلهاز.

تنبيه!تنبيه!تنبيه!تنبيه!تنبيه!
 ال تنصب وال تضع هذا اجلهاز في خزانات الكتب أو ال تنصب وال تضع هذا اجلهاز في خزانات الكتب أو ال تنصب وال تضع هذا اجلهاز في خزانات الكتب أو ال تنصب وال تضع هذا اجلهاز في خزانات الكتب أو ال تنصب وال تضع هذا اجلهاز في خزانات الكتب أو•

الكابينات املبيتة أو في احليوز املغلقة املشابهةالكابينات املبيتة أو في احليوز املغلقة املشابهةالكابينات املبيتة أو في احليوز املغلقة املشابهةالكابينات املبيتة أو في احليوز املغلقة املشابهةالكابينات املبيتة أو في احليوز املغلقة املشابهة
وذلك لضمان ظروف تهوية جيدة. تأكد من عدموذلك لضمان ظروف تهوية جيدة. تأكد من عدموذلك لضمان ظروف تهوية جيدة. تأكد من عدموذلك لضمان ظروف تهوية جيدة. تأكد من عدموذلك لضمان ظروف تهوية جيدة. تأكد من عدم

عرقلة الستائر أو أي مواد أخرى لضروف التهويةعرقلة الستائر أو أي مواد أخرى لضروف التهويةعرقلة الستائر أو أي مواد أخرى لضروف التهويةعرقلة الستائر أو أي مواد أخرى لضروف التهويةعرقلة الستائر أو أي مواد أخرى لضروف التهوية
ولتجنب مخاطر الصعقات الكهربائية أو احلرائقولتجنب مخاطر الصعقات الكهربائية أو احلرائقولتجنب مخاطر الصعقات الكهربائية أو احلرائقولتجنب مخاطر الصعقات الكهربائية أو احلرائقولتجنب مخاطر الصعقات الكهربائية أو احلرائق

نتيجة فرط اإلحماء.نتيجة فرط اإلحماء.نتيجة فرط اإلحماء.نتيجة فرط اإلحماء.نتيجة فرط اإلحماء.
 ال تقفل فتحات تهوية الوحدة بالصحف وأغطية ال تقفل فتحات تهوية الوحدة بالصحف وأغطية ال تقفل فتحات تهوية الوحدة بالصحف وأغطية ال تقفل فتحات تهوية الوحدة بالصحف وأغطية ال تقفل فتحات تهوية الوحدة بالصحف وأغطية•

املائدة والستائر والبنود املماثلة.املائدة والستائر والبنود املماثلة.املائدة والستائر والبنود املماثلة.املائدة والستائر والبنود املماثلة.املائدة والستائر والبنود املماثلة.
 ال تضع مصادر اللهب املكشوف، كالشموع املضاءة، ال تضع مصادر اللهب املكشوف، كالشموع املضاءة، ال تضع مصادر اللهب املكشوف، كالشموع املضاءة، ال تضع مصادر اللهب املكشوف، كالشموع املضاءة، ال تضع مصادر اللهب املكشوف، كالشموع املضاءة،•

على الوحدة.على الوحدة.على الوحدة.على الوحدة.على الوحدة.
 تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة. تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة. تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة. تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة. تخلص من البطاريات بطريقة صديقة للبيئة.•

ي.حدة معدة من أجل االستخدام في املناطق ذات املناخ املدارهذه الو

 عن الهاتف احملمول أثناءً ناجتاً السلكياًقد يستقبل هذا املنتج تداخال
يادة الفصلجاء ز، الرًاضحااالستخدام. إذا كان مثل هذا التداخل و

الهاتف احملمول.بني املنتج و

تنبيه:تنبيه:تنبيه:تنبيه:تنبيه:
يختلف جهد التيار املتردد باختالف املنطقة.يختلف جهد التيار املتردد باختالف املنطقة.يختلف جهد التيار املتردد باختالف املنطقة.يختلف جهد التيار املتردد باختالف املنطقة.يختلف جهد التيار املتردد باختالف املنطقة.

تأكد من الضبط على اجلهد املتالئم مع منطقتك قبلتأكد من الضبط على اجلهد املتالئم مع منطقتك قبلتأكد من الضبط على اجلهد املتالئم مع منطقتك قبلتأكد من الضبط على اجلهد املتالئم مع منطقتك قبلتأكد من الضبط على اجلهد املتالئم مع منطقتك قبل
االستعمال.االستعمال.االستعمال.االستعمال.االستعمال.

 للمزيد من التفاصيل.) للمزيد من التفاصيل.) للمزيد من التفاصيل.) للمزيد من التفاصيل.) للمزيد من التفاصيل.)8(راجع صفحة (راجع صفحة (راجع صفحة (راجع صفحة (راجع صفحة 

ئيسي للتيارب من مأخذ املصدر الرضع اجلهاز بالقرينبغي أن يو
ئيسي للتيار بحيث ميكنضع قابس املصدر الرينبغي أن يودد، واملتر

د مشكلة ما.جولة في حالة والوصول إليه بسهو
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بخش بلندگو
VK725D          uÖbMKÐuKł ÈU¼v¹ SB-VK72

t¼« 3 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 3نوع

»¼f½«bá «6 r واحد (هاى) بلندگو

 .1ËËu" d#È 20 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .2ËËd# 12 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .3uðd²¹  6Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝvÞ

»  ®85 Ë©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ «® 1.0©d² 86سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)300 d¼¨eð 7 uKO)d¼eð

≠ d¼ Uð eð23 uKO)d¼ eð®16©qÐ vÝœ 40محدوده فركانسى

54 d¼ Uð eð21 uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 250x429x318.5 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 6.2وزن

VK725D      uÖbMKÐ—uÝ ÈU¼b½« SB-PS72
t¼« 1 dÐ , È«b�® uÖbMKÐ r²�OÝ©v²AÖ¨— 1نوع

»¼f½«bá « 6 rواحد (هاى) بلندگو

 .1Ëb× vK) Áœ 6.5 Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝvÞ

»  ®70 Ë©d¦)«bŠ(IEC)نيروى ورودى 

  ËØqÐ vÝœ®  «1.0©d² 80سطح فشار صداى خروجى

≠ d¼Uð eð25  uKO)d¼eð® 16©qÐ vÝœ 100محدوده فركانسى

 113d¼Uð eð 22 uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

  220x88x96d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 0.72وزن

VK725D               uÖbMKÐd  ÈU¼e)È SB-PC72
t¼« 3 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 2نوع

»¼f½«bá « 6 rواحد (هاى) بلندگو

 .1Ëb× vK) Áœ 6.5 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .2Ëb× vK) Áœ 6.5 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .3uðuÝ d²¹dÄ  ËeOÄ Ÿu½

»  ®100Ë ©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ®  «1.0 ©d² 83سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)10 uKO)d¼eð

≠ d¼ Uð eð25 uKO)d¼eð® 16©qÐ vÝœ 103محدوده فركانسى

116 d¼ Uð eð22 uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 320x88x96 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 1.3وزن

  SB-VK82            v¹uKł ÈU¼uÖbMKÐ     VK825D
t¼«3 uÖbMKÐ r²�OÝv¹ dÐ , È«b�®©v²AÖ¨ — 3نوع

»¼f½«bá « 4 rواحد (هاى) بلندگو

 .1ËËu" d#È 20 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .2ËËd# 12 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .3uðd²¹ 6 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

»  ®100 Ë©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 86سطح فشار صداى خروجى
vÝœËØqÐ ®  «1.0 ©d² 

d#lD" f½U) 300d¼¨eð 7 uKO)d¼eð

≠ d¼ Uð eð23 uKO)d¼eð® 16©qÐ vÝœ 40محدوده فركانسى

54 d¼ Uð eð21 uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 250x429x318.5 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 6.2وزن

VK825D               uÖbMKÐ—uÝ ÈU¼ b½«SB-PS82
t¼« 2 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 2نوع

»¼f½«bá « 4 rواحد (هاى) بلندگو

 .1ËËd#8 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .2uðd²¹6 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

»  ®80 Ë©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ®  «1.0 ©d² 81سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)8 uKO)d¼eð

≠ d¼Uð eð29  uKO)d¼® eð16©qÐ vÝœ 69محدوده فركانسى

 74d¼Uð eð27  uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 140x330x155.8 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 1.3وزن

  VK825DuÖbMKÐd  ÈU¼e)È     SB-PC82
t¼« 3 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 2نوع

»¼f½«bá « 4 rواحد (هاى) بلندگو

 .1Ëb× vK) Áœ 8 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .2Ëb× vK) Áœ 8 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .3uðuÝ d²¹dÄ  ËeOÄ Ÿu½

»  ®110 Ë©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ «® 1.0 ©d² 81سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)10 uKO)d¼eð

≠ d¼eð  Uð28 uKO)d¼eð® 16©qÐ vÝœ 79محدوده فركانسى

90 d¼ Uð eð26 uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 409x104x155.5 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 1.5وزن

           SB-WVK82   d?#ËË »UÝ VK825D
t¼« 2 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 1نوع

»¼f½«bá « 4 rواحد (هاى) بلندگو

 .1ËËd#16 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ Èu9¬ vÞuOMO v 

 .2ËËd# 16 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ Èu9¬ vÞuOMO v 

»  ®100 Ë©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

  ËØqÐ vÝœ «® 1.0©d² 84سطح فشار صداى خروجى

d¼Uð eð 3.6 uKO)d¼eð® 16≠ ©qÐ vÝœ 27محدوده فركانسى

 32d¼ Uð eð400d¼ eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 200x429x378d²  vKO ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 6.3وزن

 SB-VK92   v¹uKł ÈU¼uÖbMKÐ  VK925D
t¼« 3 dÐ , È«b�® uÖbMKÐ r²�OÝ©v²AÖ¨— 3 نوع

 »¼ÈôUÐ f½«bá «4 5¹UÄØr¼« 8r واحد (هاى) بلندگو

 .1ËËu" d#È20 Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝvÞ

 .2ËËd#12 Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝvÞ

 .3uðd²¹6 Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝvÞ

®ôUÐ `DÝ100  ËØ©d¦)« bŠ®  « 5¹UÄ `DÝ 555¹UÄ ©d¦)«bŠ (IEC)نيروى ورودى 

 qÐ vÝœËØ «® 1.0 ©d² 86سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)  170 d¼¨eð  7uKO)d¼eð

≠ d¼Uð eð23  uKO)d¼eð® 16©qÐ vÝœ 40محدوده فركانسى

 54d¼Uð eð21  uKO)d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 250x429x318.5 d²LOKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 6.2وزن

SB-PS92   b½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ  VK925D
t¼« 2 dÐ , È«b�® uÖbMKÐ r²�OÝ©v²AÖ¨— 2نوع

»¼f½«bá «4 r واحد (هاى) بلندگو

 .1ËËd# 8Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝ vÞ

 .2uðd²¹6 Ëd$  Ÿu½ d²  v²½UÝvÞ

»  ®80 Ë©d¦)«bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ «® 1.0 ©d² 81سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)8 uKO)d¼eð

d¼ Uð eð 29uKO)d¼eð® 16 ≠©qÐ vÝœ 69محدوده فركانسى

 74d¼ Uð eð 27uKO)d¼eð® 10 ≠©qÐ vÝœ

  140x330x155.8d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

1.3uKO) dÖÂوزن

VK925D               uÖbMKÐd  ÈU¼e)È      SB-PC92
t¼« 3 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 2نوع

»¼f½«bá « 4 rواحد (هاى) بلندگو

 .1Ëb× vK) Áœ 8d²  v²½UÝ Ëd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .2Ëb× vK) Áœ 8 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ ÈvÞ

 .3uðuÝ d²¹dÄ  ËeOÄ Ÿu½

»  ®110 Ë©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ®  «1.0 ©d² 81سطح فشار صداى خروجى

d#lD" f½U)10 uKO)d¼eð

≠ d¼ Uð eð28uKO) d¼® eð16©qÐ vÝœ 79محدوده فركانسى

90 d¼ Uð eð26uKO) d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 409x104x155.5 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 1.5وزن

VK925D           ËË »UÝd# SB-WVK92
t¼« 2 uÖbMKÐ r²�OÝdÐ , È«b�® v¹©v²AÖ¨— 1نوع

»¼f½«bá « 4 rواحد (هاى) بلندگو

 .1ËËd# 16 d²  v²½UÝËd$  Ÿu½ Èu9¬ vÞuOMO v 

 .2ËËd# 16d²  v²½UÝ Ëd$  Ÿu½ Èu9¬ vÞuOMO v 

»  ®100Ë ©d¦)« bŠ(IEC)نيروى ورودى 

 ËØqÐ vÝœ «® 1.0 ©d² 84سطح فشار صداى خروجى

≠ d¼ Uð eð 3.6uKO)d¼eð® 16©qÐ vÝœ 27محدوده فركانسى

32 d¼Uð eð400  d¼eð® 10©qÐ vÝœ ≠

 200x429x378d²  vKO ابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

uKO)dÖÂ 6.3وزن

كليات
ËUM²  ‚dÐ» 110 Uð 220/127 Uð 240  Ë¨X9 50Ø 60d¼eðمنبع تغذيه

برق مصرفى
VK725D300 Ë «

VK825D365 Ë «

VK925D450 Ë «

 250x330x348 d²  vKOابعاد (عرض×ارتفاع×عمق)

وزن
VK725D 8.8uKO)dÖÂ

VK925D  VK825D9.4 uKO)dÖÂ

»œdÖ v²½UÝ tłUð œ« 35 ´—œdÖ v²½UÝ tłœ—´ 5بازه درجه حرارت قابل استفاده

®Uð 90% RH ©ÊUFO  ÊËbÐ %5بازه رطوبت قابل استفاده

مصرف برق در حالت انتظار:
VK725D0.8     ËdIð®  «©v³¹

VK925D  VK825D0.9     ËdIð®  «©v³¹

نكته:
1ÆÆbMM) dOOGð ŸöÞ« ÊËbÐ XÝ« sJ2 vM#  UB$A 

dłdIð œUFÐ« Ë ÂÆbM²�¼ v³¹

2ÆeO d×½« Ê«—U¼ ·«u uð pO½“«b½« v9U²O−¹œ nOÞ dÖ qOK% jÝdOÖ Áuý v  ÈÆœ

Per8251(37)1 6/13/05, 2:14 PM37
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مشخصات فنى

بخش تقويت كننده
VK725D

الت دالبى ديجيتال: ح: ح: ح: ح: حRMSنيروى خروجى 
vK�«70Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«6 ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%

dÞ« ‰U½U�·«55Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«6 ¨©r¼«  1uKO�d¼ ¨eðTHD 10%
d� ‰U½U�e�È70Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«6 ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%
ËdO½ q�Ë È‰U²O−¹œ v³!«œ XOF{ RMS320Ë  «

»  PMPO4000Ëنيروى خروجى 

VK825D

حالت دالبى ديجيتال: : : : : RMSنيروى خروجى 
vK�«85Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4 ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%

dÞ« ‰U½U�·«60Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4 ¨©r¼«  1uKO�d¼ ¨eðTHD 10%
d� ‰U½U�e�È80Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4 ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%

ËË »UÝ ‰U½U�d'90Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4 ©r¼«  100d¼ ¨eðTHD 10%
ËdO½ q�Ë È ‰U²O−¹œ v³!«œ XOF{RMS460Ë  «

»  PMPO5600Ëنيروى خروجى 

VK925D

حالت دالبى ديجيتال: : : : : RMSنيروى خروجى 
ôUÐ ≠uKł ‰U½U� 95Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4  ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%

5¹UÄ ≠uKł ‰U½U�50Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«8 ¨©r¼« 100d¼  ¨eðTHD 10%
—uÝ ‰U½U�b½«75Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4  ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%

d� ‰U½U�e�È100Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4  ¨©r¼« 1uKO� d¼ ¨eðTHD 10%
ËË »UÝ ‰U½U�d'95Ë dÐ  «® ‰U½U� d¼ È«4 ¨©r¼« 100d¼  ¨eðTHD 10%

ËdO½ q�Ë È ‰U²O−¹œ v³!«œ XOF{RMS 730Ë  «

»  PMPO 8000Ëنيروى خروجى 

FM/AMبخش ترمينالها، موج يابى 
ÁU~²1¹« FM 15 ايستگاه از قبل تنظيم شده

 15 ÁU~²1¹« AM
(FM)مدول فركانسى 

 Ëb×�d' Áœv1½U�87.50 Uð 108.00d¼ U~�  ÂUÖ® eð50uKO� d¼©eð

XOÝU1Š 2.5Ë ËdJO� X!(IHF)
 26 S/NqÐ vÝœ 2.2Ë ËdJO�X!

dð7½¬ ÈUN!UMO�75u²� U½® r¼« ©Ê“«

(AM)مدول آمپلى تيود 
Ëb×�d' Áœv1½U� 522 Uð1629 uKO� d¼ ÂUÖ® eð9uKO� d¼©eð

 520Uð1630 uKO� d¼ ÂUÖ® eð10uKO� d¼©eð

 XOÝU1Š AMdÐ  È«20 S/N —œ qÐ vÝœ 999uKO� d¼eð

µ 560Ë ËdJO� d²�ØX!

اجراى صوتى (تقويت كننده)
Ë—Ë XOÝU1ŠË—Ë f½«bá�« ØÈœÈœ

—uÄ—«  vÞU³ð250Ë vKO�  ¨X!20r¼« uKO� 

فيش هدفون
dð‰UMO�d²Ý« gO' ¨u¹3.5d²� vKO� È

فيش ميكروفن
XOÝU1Š0.7Ë vKO�  ¨X!600r¼« 

dð‰UMO�u� gO' ¨u½6.3d²� vKO� ® È2©r²1OÝ 

بخش ديسك
 سانتى متر)12 سانتى متر يا 8پخش ديسك (

®1© DVD®DVDuBð d¹ ¨ÈDVDu� ¨vð
6DivX ¨ 7

©

®2©DVD-RAM® DVD-VR ¨
4JPEG¨7 

¨
5MPEG4  ¨7

 ¨
6DivX¨7

©

®3©DVD-R® DVDuBð≠d¹ ¨È
6DivX¨ 7

©

®4© DVD-RW®DVDuBð≠d¹ ¨ÈDVD-VR¨
6DivX ¨ 7

 ©

+R/RW        uBð® d¹©È

(5)CD ¨CD-R/RW¤ CD-DA ¨CDuBð d¹¨È
1SVCD ¨

2MP3 ¨7
 ̈

3WMA  ¨7 
 ¨

4JPEG ¨7
 ¨

5MPEG4 ¨7
¨

6DivX ¨7
¨

 HighMAT `DÝ2u�® uBð Ë vðd¹›©È

1 UÐ oÐUD�IEC62107
2 MPEG-1 ¨È« t¹ô tÝMPEG-2È« t¹ô tÝ 

3Ë “ËbM¹Media Audio tH1½ 9.0 L3
dÝ UÐ  v¹UðbMÇ XŽ(MBR)“UÝ býUÐ v/ —UÖ

4 ”UÝ« dÐ ÈUNK¹U'JPEG UÐ Exif tH1½ 2.1

ËuBð Õu{ 5Ð ∫d¹160 x 120 Ë  6144 x 4096q1JOÐ

u/®d' ÈU¼ t½vŽ4:2:2  U¹ 4:2:0©bMýUÐ v� 

5 ÈU¼ Áœ«œMPEG4—Ëœ UÐ Ábý j³{ u� ÈU¼ sOÐ v²!SDÁU~²Ýœ U¹ 

j³{DVD uÝU½UÄ  pO½

“UÝ UÐ —UÖSD VIDEOË  UBHA� ® Áó¹ASF—«b½U²Ý« Ø©œ

uBð r²1OÝd¹ ÈMPEG4ËdÄ® u� r²1OÝØ©ÁœUÝ q¹U' vðG.726
63.11 DivX ¨4.x ¨5.x

GMCd³ł® dŠ Ê«—uÄUÝ ©v½UNł X�uý v/  œ

7u� q� œ«bFð d¦�«bŠ—«u� œuBð ¨vðd¹ËdÖ Ë rKO' Ë ÈÁœ«œ hOHAð ÈU¼ Á

 ∫Ábý4000u� —«u� œuBð ¨vðd¹ Ë rKO' Ë È400ËdÖ Á

نصب
Ãu� ‰uÞ

CD/DVD   662u½U½d²�Ø 785u½U½d²�

خروجى صوتى (ديسك)
UN!U½U� œ«bFðt!U½U�  (FL, FR, C, SL, SR, SW) 5.1

)Line out     (اندازه گيرى شده در: ترمينال
d' aÝUÄv1½U�

 •  CDu�vð4d¼  Uð eð20uKO� d¼® eð+1 ¨qÐ vÝœ 2©qÐ vÝœ ≠

بخش تصويرى
سيستم تصويرى

‰UM~OÝ r²1OÝ   NTSC¨PAL525/60  ¨PAL625/50
تصوير تركيبى خروجى

Ëdš `DÝvł1Ë ® pOÄ Uð pOÄ X!75©r¼« 

dð‰UMO�® —«œ 5Ä gO'1©r²1OÝ 

S-videoخروجى 
Ëdš `DÝ vłY1Ë ® pOÄ Uð pOÄ X!75©r¼« 

Ëdš `DÝ vłC0.3Ë ® pOÄ Uð pOÄ X!75 ©r¼« (PAL)
0.286Ë ® pOÄ Uð pOÄ X!75 ©r¼« (NTSC)

dð‰UMO�  dð‰UMO�1) S ©r²1OÝ 

خروجى تصوير جانبى
i(480)525/p(480)525 :NTSC]     ، ، ، ، ،[i(576)625/p(576)625 :PAL

Ëdš `DÝ vłY 1Ë® pOÄ Uð pOÄ X!75Ë © «

Ëdš `DÝ vłPB0.7Ë ® pOÄ Uð pOÄ X!75Ë © «

Ëdš `DÝ vłPR0.7Ë ® pOÄ Uð pOÄ X!75Ë © «

dð‰UMO� —«œ 5Ä gO'Y) ¨e³Ý∫PB ¨vÐ¬ ∫PRdZ ∫® ©e�1©r²1OÝ 

ى
فن

ت 
صا

خ
ش

م
بخش دك كاست

dÐ                 dÖuš Ê«œ—U�œنوع

 �4u� tFDZ  ¨vð2‰U½U     سيستم قطعات صوتى

dÄ b¼u!U�uð ÈdÄضبط/ پخش هد

vÖbý „UÄuÄ b¼     t'UJý Ëœ —«œ gý

u�     d' —uð —U¹ ÊU�DCموتور
UÐUÐ    100d¼ uKO�  eðAC” سيستم ضبط

ÁbMM� „UÄ    100d¼ uKO�  eðAC سيستم پاك كننده
 4.8tO½UŁ Ød²� v²½UÝ سرعت نوار

- دسى بل) روى دك خروجى6، 3+پاسخ فركانسى كلى (
ÔÔÈœUŽ 35d¼  Uð eð14d¼ uKO� eð

½S/N  50®  qÐ vÝœ A“Ë  ©vنسبت 

©WRMS  ®%0.18   پرش و لرزش

dIð   ¨U³¹120uð tO½UŁ u½ jÝ XÝU� —«C-60زمان سريع جلو و عقب بردن
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—ŽU¹X ½JdœÊ �u«—œ “¹d 2Js «ÝX «¹−Uœ �AJq �MbÆ

باز و بسته كردن جايگاه ديسك

نگهدارى از ديسك/سينى ديسك

همكد طسوت طقف
[ ccccc,     OPEN/CLOSE] و زاب ار ىنيس

.دينك هتسب

نوريب ار كسيد ىنيس
.دنيشكن

اب ار كسيد ىنيس
.ديهدن له تسد

نحوه قرار دادن ديسك بطور صحيح

•œ¹�p —« œ—ÝX œ— �×q ½AUÊ œ«œÁ ýbÁ œ— ýJq ÐUô łUÖc«—È �MObÆ

•&Ij ¹p œ¹�p —« œ— ÝOMv *d«— œ¼ObÆ

•œ¹�p —« «“ Þd&v �t �U—„ ¬Ê ÐUô ÐUýb *d«— œ¼ObÆ

رد بسانم روطب ارنآ
.ديهد رارق ىنيس

رتم ىتناس 12رتم ىتناس8   

براى متيز كردن اين دستگاه از يك دستمال نرم و خشك استفاده كنيد.
•uâO¼— dMOð ¨qJ3« “« X*eMÐ U¹ @½dÐ s¹d� eO9 È«ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« ÁU~²Ýœ s¹« Êœ

• *³q «“ «Ý²HUœÁ «“ ÄU—Çt ¼UÈ ¬žA²t Ðt �u«œ ýOLOU¹v  —«¼MLUÈ ¼Ld«Á ¬½NU —« Ð@u«½ObÆ

از پاك كننده هاى معمولى براى لنز استفاده نكنيد چراكه مـوجـب خـراب
»u?LF�® ôÎ“UO½ d?� „UÄ tÐ Èd?ý —œ d?~?� X�O½ eM3 Êœv?D?O×� j¹شدن آن مى شـود.

uý ÁœUH²Ý« ’Uš©Æœ

براى متيز كردن، صداهاى خشك (دك كاست)
— U¼b¼dÐ «u½ “« ÆbOM� eO9 v¼UÖ bMÇ “« d¼ ôUÐ XOHO� UÐ g@Ä Ë j³{ È«—«eO9 ÈU¼

Æ©X�O½ q�Uý® bOM� ÁœUH²Ý« ÁbMM�

نگهدارى

uMJð q�Uý ‰uB×� s¹«“UO²�« “« t� dA½ ‚uIŠ “« XE&U×� È˛u3 h@A� ÈU¼US
uMF� ‚uIŠ d¹UÝ Ëdý È X�Macrovision CorporationXþUHŠ 5J3U� d¹UÝ Ë 

“Uł« UÐ b¹UÐ dA½ oŠ s¹« “« ÁœUH²Ý« ÆbýUÐ v� bM� v�dý “« Á X�Macrovision
Corporationd?Ð Ë u??� d?¹U?Ý Ë ‰e?M?� —œ ÁœU?H?²?Ý« È«—«Ëb?×?� œd??O?ž —œ Ë X?Ý« œ

—uBM¹«“Uł« b¹UÐ  dý “« Á X�Macrovision CorporationdÖ V��  UOKLŽ  Æœœ

d� «bł U¹ vÝbMN�eł« ÊœÆXÝ« ŸuM2 ÁU~²Ýœ È«

¨HDCD® 
¨

 High Definition Compatible Digital® 
Ë

 Pacific  Microsonics™Žözr &U—È ýd�X Ä�OHOp �OJdËÝu½Op œ—

¬�d¹JU Ë ÝU¹d �Au—¼UÈ łNUÊ �v ÐUýMbÆ

??Ý??O??�??²rHDCD %X 3O�U½f ýd�X .Pacific Microsonics, Inc.
uÄ X% ‰uB×� s¹« ¨XÝ« Ábý t²šUÝ—u� p¹ “« gOÐU¹ p¹ gýu� “« œ—«“ œv� d¹

∫býUÐ œ— ¬�d¹JU∫ 5,479,168 ¨5,638,074¨5,640,161  ¨5,808,574 ¨

5,838,274 ¨5,854,600 ¨5,864,311 ¨5,872,531 ¨Ë œ— «Ý²d«3OU∫

669114dL¼ ¨UÐ Á« ÝU¹d Šo «�²OU“¼UÆ

uðuÖ X% Ábý bO3“¬ “« t�UMO¼«Æv³3«œ ÈUN¼U~A¹U�

 X�öŽ“Dolby” ¨ “Pro Logic” Ë–DËœ —U& ÈUN²�öŽ qÐ“¬ Èv³3«œ ÈUN¼U~A¹U�

ÆbMýU³O�

“DTS” Ë “DTS Digital Surround”—U& rzöŽ dý “« Ábý X³Ł ÈX�

ÆbMýUÐ v� v3U²O−¹œ v¹ULMOÝ ÈUNL²�OÝ

رى
دا

گه
/ن

ك
س

 دي
نى

سي
ك/

س
 دي

 از
رى

دا
گه

ن

Ë jO×�Ë X�öŽ Ë “ËbM¹—U& X�öŽ “ËbM¹X�öŽ U¹ ¨ È

—U?& Ábý X³Łdý ÈËd?J¹U� X�Áb?×²�  ôU¹« —œ X&UÝ

d�¬—uA� d¹UÝ U¹ØË UJ¹ÆbMýUÐ v� U¼

WMAd& Ÿu½ p¹ dA& X�“UÝ ÁœÁbý Ÿ«bÐ«  UŽöÞ« È

dý —œËd?J?¹U� X�d?& s?¹«U?Ð q¹U& ÆXÝ« X&UÝ—«œ X�È«

d?& U?Ð q?¹U?& bM½UL¼ v²OHO� X�MP3d?²?L� r−Š UÐ “« È

MP3ÆXÝ« 

MPEGuc È« t¹ô tÝ —«œ vð—Ë¬ s& È«uš b� Èdý f½U�O3 X% v½«X�

d&uN½«u� Êu��Uð Ë ”« È¬ È¬ d&ÆbýUÐ v� U¹b� v²3

HighMATTM
—¬ Ë  ÂHighMAT—U& .öŽ .öŽ U¹ È

—U& Ábý X³Łdý ÈËdJ¹U� X� X&UÝMicrosoft
Corporationd�¬ Áb×²�  ôU¹« —œ d¹UÝ U¹ ØË UJ¹

—uA�ÆbM²�¼ U¼

—«œ ‰uB×� s¹«—uÄ “u−� X% f½U�O3 È«u&   uO3MPEG-4t� býUÐ v� 

dÐdÖ dE½ —œ jI& vB@ý ÈU¼ ÁœUH²Ý« È«dÐ Ë XÝ« Ábý t²& È«(i)—«cÖ b� È

uBðd¹—«b½U²Ý« UÐ q�U� —uDÐ ÈË œËó¹‰«MPEG-4  (“MPEG-4 Video”)U¹ Ë 

(ii)—«cÖ b� uBð Èd¹ ÈMPEG-4uý v� ÁœUH²Ý« uð t� œd²A� jÝdÐ ÈÈ«

Ë vB@ý ÈU¼ ÁœUH²Ý«dý p¹ “« U¹ Ë XÝ« ÁœUH²Ý« qÐU* Ë ÈœUB²*« dOžX�

—«œ f½U�O3 Áb½MPEG LA Uð MPEG-4ÆXÝ« Áb�¬ XÝbÐ 

d~¹œ “u−� Ë f½U�O3dÐ È—UÖ ÁœUH²Ý« È«uý v/ v²½«Æb½

“u−� V� Ë ÈœUB²*« Ë vKš«œ ÈU¼ ÁœUH²Ý« ¨Êœ«œ g¹U/ q�Uý d~¹œ  UŽöÞ«

—uð v� « “« bO½«MPEG LA, LLCX¹UÝ tÐ ÆbO¹U/ tONð 

http://www.mpegla.comd� ÆbOzU/ tFł«

— ‰uB×� vLÝ.DivX CertifiedTM

u²×�uBð Èd¹ ÈDivX®5 ¨DivX®4 ¨DivX®3 Ë ¨DivX®VOD— v� g@Ä «

“UÝ —œ® bM�—UÖ—u� pOMJð UÐ È “UO½ œDivX CertifiedTM
Æ©

 ÈUN²�öŽDivX ¨DivX Certified—U� Ë dL¼ ÈUN�—U� Ê¬ Á«d� ÈUN�uÐtÐ ◊

dý X�DivX Networksuý ÁœUH²Ý« b¹UÐ “u−� X% Ë bMýUÐ v� Æb½

Per8251(35)1 6/13/05, 2:11 PM35
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“This disc may not be played in
your region”

منايش روى صفحه وجود ندارد.

“ ”
“Cannot play group xx, content xx”
“Cannot display group xx, content

xx”

“Group xx, content xx is protected”

“Cannot play audio”
“No audio”

“Check the disc”
DivX  “Authorization Error”

 DivX  “Rented Movie Expired”

صفحه منايش تلويزيون
• jI�DVDuBð d¹— v¹uð v� «—ULý t� bOM� g�Ä bO½«—«œ U¹ tÐUA� Ê¬ È« tIDM� Á—ULý È«ÁU~²Ýœ UÐ tÐUA� È« tIDM� Á

 U¹ býUÐDVDuBð d¹—«œ t� v¹ X�öŽ È«“ALL”—ULý ÆbýUÐ — È« tIDM� ÁÆbO¹U/ pÇ ÁU~²Ýœ q½UÄ XAÄ —œ «

• X-UŠ“On” —œ “On-Screen Messages”—  XL/0 —œ «“Display”ÆbOM� »U�²½« 

•dJKLŽuð œÆbýUÐ v� ŸuM2 p/¹œ U¹ ÁU~²Ýœ jÝ

•ËdÖ g�Ä ‰uGA� ULýu²×� U¹ Á“UÝU½ t� bOýUÐ v� vðU¹ÆbMýUÐ v� —UÖ

•ËdÖ g�Ä ‰uGA� ULýu²×� U¹ Áuð v/ ÆbOýUÐ v� Ábý XþUHŠ  U¹d½¬ bO½«ÆbOM� g�Ä «

•Ë— U¹ ¨XÝ« ÁbA½ j³{ «bBd� ÈdÖ v/ g�Ä t� Ábý j³{ v²�uBð g�Ä jI� ÆœœÆbýUÐ v� d¹cÄ ÊUJ�« d¹

•ÆbýUÐ nO¦� XÝ« sJ2 p/¹œ s¹«

• g�Ä ‰UŠ —œ ULýDivX VODËUH²� v²³Ł b� UÐ t� bOýUÐ v� dš vð—«b¹ÆXÝ« Ábý È

u²×� Ê¬ g�Ä tÐ —œU0 ÁU~²Ýœ s¹« UÐÆbOýUÐ v/ È

•u²×� ÈDivX VOD— dHB tÐ u�½ Ê¬ g�Ä tÐ —œU0 ÆXÝ« ÁbOÝuÐ bO¼«Æœ

_

21

_
_

_
17

4
31

31

رى ست كردن حافظه (به صورت اوليه درآوردن)
“ ÈUN²-UŠ tJO�U~M¼—u²Ýœ tÐ ¨b¼œ v� Œ— d¹“ ÈUNKLF-«dÐ d¹— È«d� XÝ Èd� tE�UŠ Êœ∫bO¹U/ tFł«

•uý v� Áœ«œ —UA� U¼ tL�œ tJO�U~M¼u~âO¼ b½Æb¼œ v/ Œ— vKLF-« fJŽ t½

•uš v� ULýu²×� bO¼«— tE�UŠ  U¹d� „UÄ «d½¬ Ë Áœ— «ÆbO¹U/ XÝ È

براى رى ست كردن حافظه
 دقيقه صبر كنيد.)3 حداقل 2 را از برق بكشيد. (قبل از رفنت به مرحله ACسيم برق 1
] روى دستگاه اصلى را فشار داده و نگهداشته ايد، مجددا سيم برق را وصل مناييد.fffff/7در حاليكه دكمه [2

 X�öŽ”≠≠≠≠≠≠≠≠“Ë— uý v� d¼Uþ g¹U/ t×HB ÈÆœ

] را رها كنيد.fffff/7دكمه [3
Ë« X-UŠ tÐ  ULOEMð v�U9—U� tO-dÐ È« t½UšdÖ v�Æb½œ

eÖ v²/¹UÐ ULý— tE�UŠ ÈU¼ tM¹ÆbO¹U/ rOEMð «œb−� «

با اينكه دستگاه درحالت انتظار است، اين
منايش روشن مانده و بطور   مداوم تغيير مى

كند.
صفحه تاريك است.

“NO PLAY”

“NO DISC”

“F61”

“DVD U11”

“ERROR”

“DVD HMM”
MM ÆXÝ« œbŽ p¹ ÈUł

صفحهصفحه منايش دستگاه
•dJKLŽ— u�œ œu�Uš «ÆbOM� ‘

•— XŽUÝ dÖ«d� rOEMð «dJKLŽ ¨bOýUÐ Áœuš —uDÐ u�œ œu�Uš —U�œuš ‘Æbý b¼«

•dÐË— È«d� sý t×HB Êœ[DIMMER]+[SHIFT]— ÆbO¼œ —UA� «

•— vJ/¹œuð v/ ÁU~²Ýœ t� «Ë bM� g�Ä b½«—«d� œu²Ð t� vJ/¹œ ∫b¹« Áœ— bM� g�Ä b½«Ë «—«ÆbOM� œ

•— v-Uš vJ/¹œË «—«d� œÆb¹« Áœ

•—«c~Ð p/¹œ p¹ ∫b¹« t²ý«c~½ ÁU~²Ýœ —œ vJ/¹œÆb¹

•— p/¹œ—œ tÐ «— Ê¬ ∫b¹« t²ý«c~½ ÁU~²Ýœ —œ v²Ý—œ «Ë XÝ—«ÆbOM� œ

•uÖbMKÐ ‰UBð« ÈU¼ rOÝ— U¼ÆbOM� ÕöB« Ë pÇ «

— YŽUÐ —U� s¹« dÖ«Ë ‚dÐ qJA� bA½ qJA� l�uł—«œ œËd� UÐ Æœ—uA� ÁbMýÆbOM�  

•— Ê¬ ÆXÝ« nO¦� p/¹œÆbOM� eO9 ‰UL²Ýœ UÐ «

•—œU½  UOKLŽdł« v²Ý— ÆXÝ« Ábý «— ULM¼«u�Ð «Ëœ Ë bO½«—UÐÆbOM� ÊU×²�« Á

•uý œU−¹« v-ö²š« XÝ« sJ2—ULý Æœ —UM� —œ tJ¹« Á“H”Ë tÐ b¹¬ v� —«œ v~²/Ð ÁU~²Ýœ XOF{— ÁU~²Ýœ Æœu�Uš «d� ‘Ë Áœ

d½¬ «œb−�Ë— «u�Uš “« bFÐ ÆbOM� sýd� ‘ ‚dÐ rOÝ ÁU~²Ýœ ÊœAC— d½¬ «œb−� Ë bOAJÐ «ÆbOM� qBË «

•—ULý dÖ«ËdÝ ÈU¼ Á— UN½¬ b½bA½ „UÄ f¹d� Xý«œœU¹ «dOLFð p¹ UÐ Ë Áœd−� —U�dO~Ð ”U9 »Æb¹

9
9

29

4
_
_
35

6, 7

4
_
_

_

¬Ð�U“È∫6566
¬�U—∫6590
¬�d¹IU¹v∫8582
¬-³U½OU¹v∫7289
¬�NU—¹p∫6583
ŽdÐv∫6565
«—�Mv∫8381
¬ÝU�v∫6869
¬1U—«Ê∫7079
¬–—ÐU¹−U½v∫7089
ÐAJOdÈ∫6577
ÐUÝp∫8590
ÐM~U-v∫8575
ÐuðU½v∫7982
ÐONU—È∫7165
Ðd¹²U½v∫7383
ÐKGU—È∫6589
Ðd�t∫7178
Ðö—ËÝv∫6983
�U�³ułv∫6979
�UðU-u½OU¹v∫6984
ÇOMv∫7168
�dÝv∫6978
�dË« ∫6570
Çp∫7378

œ«/U—�v∫7365
¼KMbÈ∫7384
«½~KO/v∫6985
«Ýád«½²u∫8083
«Ý²u½OU¹v∫6665
�U—Ë¹v∫ 8084
�O−v∫6682
�Mö½bÈ∫8065
�d«½/uÈ∫6678
�d¹e-MbÈ∫6671
ÖU-O/v∫6890
Ödł/²U½v∫7789
¬*U½v∫8076
¹u½U½v∫6672
Öd¹MKMbÈ∫8476
ÄU—«Öuzt «È∫8465
Ö−d«ðv∫8472
¼UËÝv∫ 8484
¼³dË∫6783
¼MbÈ∫ 8475
�−U—È∫8482
¬¹/KMbÈ∫8479
«½bË½e¹U¹v∫8487

ÇMb “ÐU½t∫6679
«¹d-MbÈ∫8473

«¹²U-OU¹v∫8469
˛«ÄMv∫7565
łUË«¹v∫6865
�U½Uœ«¹v∫7576
�ALOdÈ∫8277
0e«0/²U½v∫8285
0d0OeÝ²U½v∫6669
�dÁ «È∫8279
�dœÈ∫7779
ôzuÝv∫7678
ôð5∫8872
ôðu¹U¹v∫8377
-OM~Uô∫ 8365
-O²u«½OU¹v∫8368
�IbË½Ot «È∫8385
�Uœ«ÖUÝJU—È∫8375
�Uô¹v∫8376
�Uô¹UôÂ∫8373
�U-²v∫ 8387
�Uzu—È∫8386
�U—«ðv∫8378
�u-b«ËÈ∫8382
�Gu-v∫8372
½Uzu—Ë∫8379
½áU-v∫9072

½dË˛È∫8471
«Ë—¹U∫9085
ÄA²u∫7387
�U—Ýv∫6582
-N/²U½v∫7065
ÄdðGU-v∫7082
ÄM−UÐv∫7176
�³p∫7073
—«¹²u —Ë�U½f∫8679
—Ë�U½OU¹v∫8673
—ËÝv∫7074

ÝU�u«¹v∫7575
ÝU½/Jd¹X∫7589
«ÝJUðKMbÈ∫6765

BdÐv∫ 7578
Bd» Ë �dË« ∫8185
ýu½U∫7583
ÝMbÈ∫7585
ÝOö½v∫7282
«ÝKu«�v∫7579
«ÝKu½OU¹v∫7577

Ýu�U-v∫6779
«ÝáU½OU¹v∫7679

ÝU½b½Of∫7665
Ýu«ŠOKv∫7686

ÝuzbÈ∫7684
ðUÖU-u¯∫7285
ðUłOp∫7775
ðU�OKv∫7771
ðUðU—∫7783
ðKuÖu∫7776
ðU¹KMbÈ∫7784
ð³²v∫7782
ðO~d¹MOU∫7773
ðu½~U∫7778
ðd�v∫7865
ðd�LMv∫7879
ðuÈ∫7869
«�d«¹Mv∫7265
«—œË∫7273
«“Ðp∫7185
Ë¹²MU�v∫7876
ËôÄv∫6789
Ë-eÈ∫8779
Ë-u·∫7465
˛ËÝU∫7487
�KOLv∫7473
¹u—ËÐU∫8979
“Ë-u∫6976

فهرست كد زبان
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تصوير واضح نيست.

اندازه تصوير با صفحه منايش مطابقت
ندارد.

DivXتصوير متوقف مى شود. 

ممكن است تلويزيون بطور غير صحيح
منايش داده شود يا رنگها سايه دار شوند.

منوها به درستى منايش داده منى شوند.

.دنك ىمن لمع ىبوخب راكدوخ موز دركلمع

تصوير تلويزيون محو مى شود يا به صورت
راه راه در صفحه ظاهر مى شود.

تصوير غيرعادى يا غيرقابل مشاهده
•dÐdOOGð vš u−²6ł ‰öš —œ  « SEARCHÆXÝ« ÈœUŽ

•uý s¾LD�ULOI²6� ÁU~²Ýœ t  b¹ÎuKð tÐ e¹dÞ “« t½ Ábý q7Ë Êu¹Ë ÁU~²Ýœ p¹ o¹Æu¹b¹

•Ë XOF{“Source Select”—  —œ «Picture Menu ÆbO¼œ dOOGð DivX

•“TV Aspect”—  XL6� —œ «“Video”ÆbO¼œ dOOGð 

•Ë“  ULOEMð— ÂÆbO¼œ dOOGð «

• ÈUNK¹U� dÖ«DivX—eÐ  “« d²Ö2uBð XÝ« sJ2 bMýUÐ X¹UÐ U~OÖ u²� d¹uý n�Æœ

•uKð Ë ÁU~²Ýœe¹Ë ÈUNL²6OÝ “« Êu¹uzb¹ËUH²� v¹ÆbMM  v� ÁœUH²Ý« vð

uKð “« oÞUM�e¹u¹ U¹ t½UÖbMÇ r²6OÝ UÐ ÈUN½PALuý v� ÁœUH²Ý« Æœ

•Ë— Ábý ÁœUH²Ý« r²6OÝuKð UÐ p6¹œ Èe¹uHL¼ ULý Êu¹—«b½ v½«Æœ

 ÈUNJ6¹œ flPALuð v/ Ë— v×O×7 —uDÐ bM½«uKð Èe¹ Êu¹NTSCuý Áœ«œ g¹U/ Æb½

uð v� ÁU~²Ýœ s¹« fldÐ b½«uKð “« UýU9 È«e¹ Êu¹PAL ÈUN>UM~OÝ NTSC—  tÐ «PAL 60b¼œ dOOGð 

®    “NTSC Disc Output”  XL6� —œ.“Video”©

•Ë“ X³6½— Â tÐ «“x1.00”ÆbO¼œ dOOGð Æ

•Ë XOF{“Subtitle Position” —œ Display Menu— Ë— « È“0”d� ÆbO¼œ —«

•dJKLŽË“ œuKð Âe¹— Êu¹dOž «ÆbO¹U/ ‰UF�

•d¼Uþ ÈUN²³6½ d¹UÝ “«dÞ “« U¹ bOM  ÁœUH²Ý« Èd½¬ v²Ýœ o¹ÆbO¹U/ rOEMð «

•dJKLŽË“ œdÐ U7uBš Â—Uð ÈU¼ tM×7 È«—bÐ XÝ« sJ2 p¹ÆbMJ½ qLŽ p6¹œ Ÿu½ tÐ t²6Ð XÝ« sJ2 U¹ Ë ¨bMJ½ qLŽ v²Ý

•—˛—UýdL¼ ÈUNMHKð ÈU¼uð v� Á«uý ‰ö²š« YŽUÐ bM½«Æb½

•d½¬ bOM  v� ÁœUH²Ý« vKš«œ vM²½¬ “« dÖ«u¼ vM²½¬ UÐ «uŽ v¹«ÆbOM  ÷

•uKð 7½¬ rOÝe¹e½ —UO6Ð Êu¹d� ÁU~²Ýœ tÐ p¹œdÖ —«uKð 7½¬ rOÝ ÆXÝ« t²�e¹— Êu¹ÆbOM  —Ëœ ÁU~²Ýœ “« «

_
7

19

21
15
_

_

_
21

15
20
_
15
_
_
_
_
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هنگاميكه خروجى پروگرسيو روشن است
تصوير سايه دار مى شود.

تصوير در حالت خروجى پروگرسيو نيست.

تصوير پروگرسيو
•Ë— Ÿu½ XKFÐ tK¾6� s¹«dÐ t  výË È«d¹ g¹«DVDuBð d¹Ë— XÝ« Ábý ÁœUH²Ý« ÈË ¨b¼œ v� ÈËdš “« dÖ« v>d²M¹« vłfO>

—œ v²6¹UÐ bO¹U/ ÁœUH²Ý«uý Áœ«œ g¹U/ XÝ —œ ÆœPicture MenuË b¹UÐ  XOF{“Video Output Mode”— Ë— «È

“625i”U¹ “525i” d� ÆbO¼œ —«

• tL œ[PROGRESSIVE]+[SHIFT]Ë— — vK7« ÁU~²Ýœ È Uð bO¼œ —UA� «“PRG”uý Áœ«œ g¹U/  U¹ ÆœË{FOX

¹U “625p” ¹U“525p”  —« œ— “Video Output Mode” œ— Picture Menu «½²HU»  MObÆ

•dÞ “« ÁU~²Ýœ dÖ«dð o¹ ‰UMO�VIDEO OUT U¹ S VIDEO OUTuKð tÐ e¹d²M¹« ¨XÝ« qB²� Êu¹Ëdš fO>uš vłuÐ b¼«¨œ

 dÖ« v²Š“PRG”uý Áœ«œ g¹U/ Æœ

19

13, 19

7

پارازيت هايى شنيده مى شود.
 كم نور مى شود يا خاموش”ST“عالمت 

شده است.
صدا داراى اختالل مى شود.

صداى ضربه به گوش مى رسد.
AMصداى وزوز ضعيفى در خالل دريافت 

شنيده مى شود.

گوش دادن به راديو
•u� ÈU¼ 7½¬ XOF�FM U¹  AM—ÆbOM  rOEMð «

•—Uš 7½¬ p¹ “«ÆbOM  ÁœUH²Ý« vł

•uKðe¹— Êu¹u�Uš «— Ê¬ U¹ bOM  ‘ÆbOM  «bł ÁU~²Ýœ “« «

•— 7½¬ÆbOM  «bł U¼ rOÝ Ë U¼ qÐU  d¹UÝ “« «

_
30

_
_

كيفيت صدا پايني است.
ضبط امكان پذير منى باشد.

استفاده از كاست دك
•— U¼b¼ÆbOM  eO9 «

•“ dÖ«— UN½¬ ¨bMýUÐ Ábý t²6Jý k�U×� ÈU¼ Ábz«u½ UÐ «uáÐ V6Ç —«ÆbO½Uý

35
23

  صفحهصدا
صدا صاف نيست.

تاثيرات عمل منى كنند.

صداى وزوز در خالل پخش شنيده مى شود.
صدايى وجود ندارد.

• gHÄ ‰öš —œWMA—«bI� XÝ« sJ2 —UÄ È“«Æb¼œ Œ— X¹

•dÐdOŁUð všu7  «dÐ UÐ vðdJ½ qLŽ UNJ6¹œ všËb×� dOŁQð U¹ Áœ—«œ ÈœÆb½

•dÝ dÖ«— gHÄ XŽuŽ «d  ÷dJKLŽ ¨bOýUÐ Áœe�« ÈU¼œËdÄ v³>«œ Ë t½UÖbMÇ ÁbM¹«u> pOłIIÆbMM  v/ qLŽ 

•ÝOr Ðd‚ AC ¹U ô�é �Ku—ÝMX ½eœ¹p ÐKMbÖuÈ ÝU» ËË�d «ÝXÆ ÝU¹d ËÝU¹q Ë ÝOr ¼U —« «“ ÐKMbÖuÈ ÝU» ËË�d œË— ½~t œ«—¹bÆ

•dÝ tJO�U~M¼— gHÄ XŽ—«bI� XÝ« sJ2 bO¼œ v� dOOGð «Æb¼œ Œ— «b7 —œ YJ� È

•u~Ç qO>bÐuA½ Ã—Uš v¹«b7 XÝ« sJ2 UNK¹U� —U²šUÝ v~½ ÆœDivX

_
_
_
_

_
17

راه اندازى قابل دسترسىSETUP منوى 
نيست.

منوها
•“DVD/CD”— uMŽ tÐ «ÆbOM  »UH²½« l³M� Ê«

•dÐ gHÄ— t�U½e¹— v�œUBð Ë Ábý ÈÆbOM  uG> «

_

18

80
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راهنماى عيب يابى

d� “« q³�dÐ ÁU~²Ýœ ÊœU²Ýu� dOLFð È«—«“ œ— d¹u� vCFÐ —œ dÖ« ÆbOM  pÇ «—«u³½ s¾LD� œ— U¹ Ë b¹œ“ ‰Ëbł —œ Ã—bM� ÈUNKŠ Á«— ULý qJA� d¹dJ½ qŠ «Ëd� UÐ œdÐ ÁU~²Ýœ ÁbMýÈ«

dÖ— 7�—uA� v¹ULM¼«ÆbOM   

برق در دستگاه نيست.
.دور ىم راظتنا تلاح هب راكدوخ روط هب هاگتسد

• ‚dÐ rOÝ AC— r²6OÝ qÐU  ËÆbOM  q7Ë ◊UO²Š« UÐ «8

•dJKLŽ UÐ ÁU~²Ýœ s¹«u�Uš d1Uð œdJKLŽ U¹ výu�Uš œuš výË— —U œd� —UE²½« X>UŠ ÈdÖ —«ÆXÝ« t²�28, 29

عملكردهاى بدون پاسخ ياغير قابل اجرا
وقتى دكمه ها فشار داده مى شوند

پاسخى وجود ندارد.

با دستگاه كنترل از راه دور منى توان كارى
اجنام داد.

DVD.ها پخش منى شوند 
بدون صدا وتصوير.

رمز درجه بندى خود را فراموش كرده ايد.
— ÈU¼ rOEMð ÂU9“«b½« Á«— ÈËœ «—UÐtÐ Á

t½Uš—U  —œ Ábý ÂU$« gOÄ “« ÈU¼ rOEMð

ÆbO½«œdÖdÐ

•d²�œ s¹« —œ t  tâ½¬ “« dOž ÈU¼ p6¹œ gHÄ tÐ —œU� ÁU~²Ýœ s¹«—Uý« UN½¬ tÐ tÇÆbýUÐ v/ XÝ« Ábý Á

•uð XÝ« sJ2  UOKLŽ vCFÐÆbýUÐ ŸuM2 p6¹œ jÝ

•œÝ²~UÁ 2Js «ÝX Ðt šUÞd —Žb Ë Ðd‚¨ «>J²d¹6²t ÝU s ¹U Žu«�q šU—łv œ¹~d ÐDu— 7×O` ŽLq ½JMbÆ œÝ²~UÁ —« šU�u‘

Ë Ýáf �−bœ« —Ëýs  MObÆ ÐFb «“ šU�u‘  dœÊ œÝ²~UÁ¨ ÝOr Ðd‚ AC —« ÐJAOb Ë �−bœ« ¬Ê —« Ë7q  MObÆ

•dð—u7 “UÖ r «dÖ   ∫ t²�1 Uð 2dÐ XŽUÝ uý dE²M� Ê¬ dOH³ð È«Æb¹

•dÞUÐ t  bOM  pÇ—œ tÐ U¼ È—U  v²ÝÆb½« Ábý t²ý«cÖ

•dÞUÐ— UN½¬ ∫ b½« Ábý v>Uš U¼ ÈdÞUÐ UÐ «e~¹Uł b¹bł ÈU¼ ÈÆbOM  s¹

•— “« ‰d²M  ÁU~²Ýœ— —Ëœ Á«— “« ‰d²M  —u6MÝ XLÝ tÐ «— t½UA½ —Ëœ Á«ÆbOM  —U  Ë t²�

• X>UŠCDË—  tL œ ÆXÝ« sý[CD MODE]— dÐ «u�Uš È«d  ‘ X>UŠ ÊœCDÆbO¼œ —UA� 

•u7  ôUBð«uBð Ë vðd¹— ÈÆbOM  pÇ «

•Ë—Ë  ULOEMð U¹ ‚dÐ — Ábý qB²� ÈUN¼U~²Ýœ d¹UÝ “« ÈœÆbOM  pÇ «

•—u� t  bOM  pÇ Ë— ÈœÆbýUÐ Ábý j³{ p6¹œ È

•Ëu²� ÁU~²Ýœ v²� Ë Ábý n�“DVD/CD”uMŽ tÐ  tL œ býUÐ v� l³M� Ê«[L STOP]— Ë— « Ë ÁU~²Ýœ È[h10]Ë— dÐ È

— “« ‰d²M  ÁU~²Ýœ Uð Áœ«œ —UA� —Ëœ Á«“Initialised”Ë— “« uKð t×H7 Èe¹uý u×� Êu¹Æœ

— ÁU~²Ýœu�Uš ««œb−� Ë ‘ÎË— ÆbOM  sý

Ë« d¹œUI� tÐ U¼ rOEMð ÂU9dÐ ÊUý tO>dÖ v�Æb½œ

4, 17
_
_

_

8
8

10

14

6, 7
_
_
_

عملكردهاى خاص ناخواسته يا غير منتظره
قبل از شروع پخش كمى وقت مى گيرد.

فولدرهاى باالتر تر از اليه هشتم در ديسك
هاى داده به درستى نشان داده منى شوند.

WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX

درخالل پرش يا جستجو صفحه منو ظاهر
VCDمى شود.  

منوى كنترل پخش ظاهر منى شود.
 VCDg?H?Ä ‰d?²M  UÐ

عملكردهاى برنامه ريزى و پخش تصادفى
DVD-Vعمل منى كنند. 

گزينه هاى برنامه ريزى شده قابل پخش
DVD-Vمنى باشند. 

 را بعنوان”2“منوى روى صفحه وضعيت 
قطعه صوتى انتخابى هنگامى نشان

 فشار[SHIFT] + [AUDIO]مى دهد كه 
داده شود، ولى صدا تغيير منى كند.

DVD-A

پخش شروع منى شود.

هنگاميكه قطعه صوتى را عوض مى
 پخش را از نقطه آغازين آنًكنيد مجددا

DVD-Aقطعه شروع كنيد.  

صحنه ها گاهى اوقات پرش مى كنند.
RAM  DVD-RW  VR  DVD-V

•¼M~U�OJt �DFt MP3 œ«—«È œ«œÁ ¼UÈ ðBu¹d ÝU s ÐUýb �³q «“ «¹MJt ÄHg ýdËŸ ýuœ 2Js «ÝX  Lv Ë�X ½OU“ ÐUýbÆ Š²v

ÐFb «“ ýdËŸ ýbÊ �DFt ¼U¨ “�UÊ ÄHg ÐDu— 7×O` /U¹g œ«œÁ /v ýuœÆ «¹s ŠU>X ŽUœÈ «ÝXÆ

•«¹s ŠU>²v ŽUœÈ Ðd«È DivX ðBu¹dÈ «ÝXÆ

•u�—b>uMŽ tÐ r²A¼ t¹ô “« dð dðôUÐ ÈU¼uý v� Áœ«œ g¹U/ r²A¼ t¹ô Ê«Æb½

•dÐ È«CDuBð ÈU¼ d¹ÆbýUÐ v� ÈœUŽ È

• tL œ[L]—  fáÝ Ë Áœ«œ —UA� —UÐ Ëœ «[:, DVD/CD]— ÆbO¼œ —UA� «

•dJKLŽ s¹«dÐ UÐ U¼œ “« všDVDuBð ÈU¼ d¹ÆbM  v/ qLŽ È

•dÐeÖ vš— UN½¬ dÖ« v²Š U¼ tM¹dÐ «— t�U½e¹d  r¼ ÈÆbMýUÐ v/ gHÄ qÐU� bOýUÐ Áœ

•Ëœ dÖ« v²Šu7 tFD� 5�—ULý Ëœ býUÐ ÁbA½ j³{ vðuLF� ÁôÎuý v� Áœ«œ g¹U/ Æb½

•u²½ XÝ« sJ2 ÁU~²Ýœ s¹« b½«WMA Ë MPEG4—«œ t   ËUBð È«— bM²6¼ XÐUŁ d¹ÆbM  gHÄ «

•—u7 —œ  gHÄ  DivX VOD t  v²¹UÝ tÐ ¨DivX VOD— dš U$¬ “« «—«b¹d  Èd� b¹« ÁœÆbO¹U/ tFł«

 ∫‰U¦�®DivX www.divx.com/vod ©DivX

•—u7 —œ —«œ p6¹œ tJOð È«CD-DAd� Ë býUÐ ËUH²� X�uHÐ gHÄ XÝ« sJ2 ¨býUÐ t²ý«œ vðÆbýU³½ d¹cÄ ÊUJ�« vÐ

•dÐ qLŽ s¹« È« DVD-AudioÆXÝ« ÈœUŽ 

•eO� dÖ«u7 U¹ «b7 XOHO  U¹ Ê«—   ‰öš —œ «ADVANCED DISC REVIEWdJKLŽ ¨bO¼œ dOOGð uý gHÄ tJM¹« ÊËbÐ œœ

Ë— dÐdÐ ÆbÐU¹ v� t�«œ« g¹U/ t×H7 ÈdJKLŽ uG> È« tL œ «œb−� œ[A.DISC REVIEW]— ÆbO¼œ —UA� «

_

_
_

_

_

_

_

_

_
_

_
_

14

زيرنويس
موقعيت زيرنويس صحيح منى باشد.

هيچ زيرنويسى پخش منى شود.
•u�“ XOF�d¹u½Ë® ÆbOzU/ rOEMð U¼ f¹ XOF{“Subtitle Position” —œ .Display Menu©

•“d¹u½— U¼ f¹ÆbO¼œ g¹U/ «

•“d¹u½uA½ Áœ«œ g¹U/ p6¹œ Ÿu½ tÐ t²6Ð XÝ« sJ2 f¹ ÆœDivX

20

15
_

نشانه
uð v/ ULý— v²�öŽ bO½« ÆbO¹U/ t�U{« «DVD-RW  VR  RAM•عالمت گذارى را منى توان اضافه كرد.

•“ dÖ«dáÝ gHÄ ÊU�Ë— Ábý ÈuA½ d¼Uþ ÁU~²Ýœ g¹U/ t×H7 È— v²�öŽ ¨œuð v/ «ÆbOM  t�U{« bO½«

_
_

 بطور خودكار تنظيم مى شود.Bنقطه 
 A-B.بطور خودكار لغو مى گردد 

A-Bتكرار 

• tDI½B“ eÖ p¹ ÈUN²½« tÐ t  XÝ« v½U�— v� tM¹ÆbOÝ

• tL œ tJO�U~M¼[QUICK REPLAY]+[SHIFT]— dJð ¨bO¼œ —UA� « —«A-BdÖ v� uG> Æœœ

_
_
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DivX VODدرباره محتوى
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لغت نامه
كد خوان

u?š b�u?� Áb?ý Èb?MÐb� ÈU¼ ‰UM~OÝ Ê«Ë— vð ÈDVD— U¼ d?Ð v?F?O³Þ XMUŠ tÐ «v�

dÖuš b� —U� s¹« tÐ Æb½«œuý v� t²HÖ v½«Æœ

DivX
d?�d?A� X�“U?Ý Áœu?Bð Èu?ð d¹d?ý jÝ X?�DivXNetworks, Inc.uð t?� t?²?�U?¹ tFÝ

uBð ÈUNK¹U�d¹— Èeł  UHKð UÐ «uBð XOHO� —œ vzdA� d¹“UÝ v� ÁœÆœ

دالبى ديجيتال
Ë— p¹ s¹«“¬ —œ t?� X?Ý« v?MU?²O−¹œ ÈUNMUM~OÝ ÈbMÐb� ‘Ÿ«b?Ð« v?³M«œ ÈU¼ ÁU~A¹U�

d²Ý« È«b� “« È«bł ÆXÝ« Ábý® u¹2uð v� U¼ ‰UM~OÝ s¹« ©‰U½U� ≠ ÈU¼ «b� bM½«

“ —«bI� ÆbMýUÐ r¼ tMU½U� bMÇu�  UŽöÞ« “« ÈœU¹— vðË— s¹« “« ÁœUH²Ý« UÐ «v� ‘

uðË— dÐ Ê«dOš– pA¹œ Èd� ÁÆœ

DTS (سيستم هاى سينماى ديجيتالى)
—UOAÐ —œ vDO×� r²AOÝ s¹«uý v� ÁœUH²Ý« UO½œ v¹ULMOÝ ÈU¼ sMUÝ “« Èv¹«bł Æœ

Ë U¼ ‰U½U� 5Ð v³ÝUM�uł—«œ œdÐUMÐ ¨œu� ÈU¼ dOŁUð Ê¬ —œ s¹«Ë vðÆXÝ« sJ2 vF�«

دامنه ديناميكى
—U?³Ž vJO�UM¹œ tM�«œËU?Hð “« XAðdð 5¹UÄ 5Ð  —U?Ä t� «b� bŠ s¹“«q?ÐU� ÁU~²Ýœ X¹

dðôUÐ Ë XÝ« ÊbOMý—u� «b� ‰ö²š« «b� bŠ s¹dOÖ  Æœ

فيلم و ويديو
Ë ÈUNLKO�uzb¹ v¹DVD—uBÐ U¹ Ë U¹ Ë rKO�  uð v� ÁU~²Ýœ s¹« Æb½« Ábý j³{ uzb¹b½«

d?²?³?ÝU?M?� f?á?Ý ¨X?Ý« Áb?ý ÁœU?H?²?Ý« Ÿu?½ Â«b?� t?� b¼œ hOUAðË— s?¹— ‘d?Ð «È«

ËdšËdÄ vłdÖÆbM� v� ÁœUH²Ý« uOÝ

dÐ È«PAL
 UÐ rKO�25ÆXÝ« tO½UŁ —œ —œU� 

Ë UÐ uzb¹50Ëb×� Ëb×� Ëœ d¼® XÝ« tO½UŁ —œ Áœ— —œU� p¹ Áœ“UÝ v� «Æ©b½

dÐ È«NTSC
 UÐ rKO�24 U¹ 30uBð UÐ rKO� UÐ ̈ XÝ« tO½UŁ —œ —œU� d×²� d¹uLF� „ ô24tO½UŁ —œ —œU� 

uý v�Æœ

Ë UÐ uzb¹60Ëb×� Ëb×� Ëœ d¼® XÝ« tO½UŁ —œ Áœ— —œU� p¹ Áœ“UÝ v� «Æ©b½

كادر ثابت و محدوده ثابت
—œU�ËUBð U¼ËU?B?ð Ë Áb?ý lLł r¼ —UM� t� bM²A¼ v²ÐUŁ d¹d×²� d¹— „“UÝ v� «Æb½

ËbŠ tO½UŁ d¼ —œ œ30uý v� Áœ«œ g¹U/ —œU� Æœ

Ëb×� Ëœ “« —œU� d¼u?Kð ÆXÝ« Ábý tONð Áœe¹u?LF� Êu¹Ëb×� s¹« vM— U¼ Áœ‰U³½œ tÐ «

dÐ d~¹bJ¹—œU� œU−¹« È«Æb¼œ v� g¹U/ U¼

uBð p¹Ë XÐUŁ d¹uý v� Áœ«œ ÊUA½ v²�uBð g¹U/ ULý t� œd×²� d¹— „u²� «v� n�

Ëb×� Ëœ “« XÐUŁ —œU� ÆbOM�ËUM²� ÁœdÐUMÐ XÝ« Ábý tONð »uBð s¹«—b� XÝ« sJ2 d¹È

ËU½Ë býUÐ `{«ÆXÝ« ôUÐ vK� XOHO� vM

Ëb?×�ËU?½ XÐUŁ ÁœË X?AO½ `{«—«œ vMd?ÐU?M?Ð ÆX?Ý« —œU�  UŽöÞ« “« vLO½ UNMð È«s?¹«

uBð XOHO�ÆXÝ« dð 5¹UÄ d¹

پروگرسيو/اينترليس
—«b½U²Ý«Ë ‰UM~OÝ œuzb¹ v¹PAL—«œ  È«625uDš d²M¹« sJÝ« ◊ Ábý fOM(i)v� 

ËdÄ sJÝ« bM½UL¼ ¨býUÐdÖ t� uOÝ625puý v� ÁbO�U½ uDš “« —UÐ Ëœ ¨œsJÝ« ◊

dÐ ÆbM� v� ÁœUH²Ý«—«b½U²Ý« È« œNTSCdð tÐ UNM¹« ¨ VOð525i Ë 525pv� ÁbO�U½ 

uýÆb½

Ëdš “« ÁœUH²Ý« UÐËdÄ vłdÖË “« ¨uOÝuzb¹Ë UÐ ÈU¼Ë bM½U� ôUÐ Õu{uzb¹ ÈU¼DVD
d³Ð  cMÆb¹

uKðe¹Ë UÐ v²A¹UÐ ULý Êu¹uzb¹ËdÄ ÈU¼dÖ“UÝ uOÝÆbýUÐ —UÖ

I/P/B
MPEG 2—«b?½U²Ý« ¨dA� œu?Bð vÖœd?Ð t� d¹ —œ ÁœU?H²Ý« È«DVDu?Bð d¹o?O³Dð È

—œU� XÝ« Ábý Áœ«œ— U¼ s¹« “« ÁœUH²Ý« UÐ «3uBð Ÿu½ ÆbM� v� ÈbMÐb� d¹

I∫uBðÁbý ÈbMÐb� qš«œ “« d¹

u?Bð s¹«—«œ d?¹d?²NÐ È«d?Ð Ë X?Ý« X?OHO� s¹d?²?N?Ð r?O?E?Mð —uEM� tÐ ÁœUH²Ý« È«s¹

uBðÆXÝ« d¹

P∫uBðÁbMM� vMOÐ gOÄ ÈbMÐb� UÐ d¹

uBð s¹«ËUBð ”UÝ« dÐ d¹d¹I  U¹  Puý v� t³ÝU×� vK³� Æœ

B∫ËUBðdÞ Ëœ ÁbMM� vMOÐ gOÄ ÈbMÐb� UÐ d¹t�

uBð s¹«ËUBð tA¹UI� UÐ d¹ d¹I U¹ Puý v� t³ÝU×� ÈbFÐ Ë vK³� dÐUMÐ œd²L� s¹«s¹

—  UŽöÞ« r−Š—«œ «Æœ

  PCM(تعديل با كد پالسى) خطى
dA� dOž ‰U²O−¹œ ÈUNMUM~OÝ UNM¹« —œ t� v¹UN½¬ tO³ý Áœ CDuý v� «bOÄ U¼ÆbM²A¼ œ

(PBC) كنترل منايش
 p¹ dÖ«CDuBð d¹—«œ Èuð v� ULý ¨býUÐ g¹U/ ‰d²M� È« UŽöÞ« Ë U¼ tM×� bO½«

—uð «uM� jÝÆbOM� »UU²½« U¼

MPEG4
dA� r²AOÝ“UÝ Áœu� ÁU~²Ýœ U¹ tJ³ý p¹ —œ È—u� q¹UÐd� ÁœUH²Ý« œdOÖ v� —«t� ¨œ

— ôUÐ dOŁQð UÐ j³{ ÊUJ�«ÆbM� v� œU−¹« sO¹UÄ XOÐ Œd½ —œ «

منونه بردارى فركانسى
u/dÐ t½—«œd� È“UÝ —UJý¬ bO½«uMU½¬ ‰UM~OÝ® «b� Ãu� ÈbMKÐ Èu/ ÆXÝ« ©¯U¼ t½

“UÐ p¹ —œ“ Á—«cÖ œbŽ Ábý rOEMð v½U�uý v� È—«cÖb�® b½u/ Æ©‰U²O−¹œ Èt½

dÐ—«œd� Èu/ œ«bFð vA½U�dÖ ÈU¼ t½¨XÝ« tO½UŁ d¼ —œ Ábý t²�

dÐUMÐ—eÐ s¹«d²Ö—ULý s¹e½ Ád²J¹œÆbýUÐ v� vK�« È«b� tÐ dO¦Jð s¹

u²×� ÈDivX Video-on-Demand (VOD)dÐ dÐ ÆXÝ« Ábý ÊUNMÄ Êbý vá� “« XþUHŠ È«u²×� gUÄ È« ÈDivX VODË— — ÁU~²Ýœ b¹UÐ «b²Ð« ¨ÁU~²Ýœ s¹« ÈÆbOzU/ X³Ł «

—u²Ýœd� ÈU¼ qLFM«uÐdÐ tÞdš È«u²×� b¹ ÈDivX VOD— dÞ “« «d²M¹« o¹— ÁU~²Ýœ X³Ł b� Ë Áœ«œ ÂU$« X½Ë «—«dÐ ÆbOzU/ œ—u� —œ d²AOÐ  UŽöÞ« È«u²×� œ ÈDivX VODX¹UÝ tÐ 

www.divx.com/vodd� ÆbOzU/ tFł«

 كه فقط در ساعات مشخصى پخش مىDivXدر ارتباط با محتوى 
شوند

dÐu²×� “« vš ÈDivX VODuý v� gUÄ vBUA�  UŽUÝ —œ jI� s¹« tJO�U~M¼ Æb½

u²×�— Èuý v� Áœ«œ g¹U/ Áb½U� v�UÐ gUÄ “« t� vðUF�œ œ«bFð ̈ bOzU/ v� gUÄ «Æœ

— d?H?� t?Ð Áb?½U?� v?�UÐ  UF�œ œ«bFð tJO�U~M¼u?U?½ U?Lý býUÐ ÁbOÝu?ð b?O¼«Ê¬ XA½«

u²×�— È—U³Ž® ÆbOzU/ gUÄ «  “Rented Movie Expired”uý v� Áœ«œ g¹U/ ©Æœ

u²×� s¹« gUÄ ÂU~M¼È

•uš r� vJ¹ gUÄ  UF�œ œ«bFð “«dÖ« bý b¼«

–— ÁU~²Ýœ dÖ«u�Uš «d� ‘ tL�œ U¹ Áœ[SETUP]+[SHIFT]— ÆbO¼œ —UA� «

– tL�œ[L]—  tL�œ® ÆbO¼œ —UA� «[J]dÐ uð È«u� n�©ÆbýUÐ v� gUÄ ÁUð

– tL�œ[g, REW/4]) U¹ [f, 3/FF] U¹ ©[(]) U¹ [)]Ë ©dOž— Á«

u²×� tÐ Ë bO¼œ —UA�d~¹œ ÈdÐ Èu²×� “« ŸËdý tDI½ tÐ U¹ bOÝdÐ v¹«t� bOÝ

—œÆbýUÐ v� gUÄ ‰UŠ

•d?J?KLŽ® œb?−?� gUÄ ÈU¼œ@t?×?H�  12uð ¨—«c?~?²?�öŽ Ë ©n�® È@ t?×H� 19¨

Play MenuÆbMM� v/ qLŽ ©

منايش كد ثبت دستگاه
®@t×H� 21  ¨“DivX Registration” XLA� —œ “Others”©

•uý v� tO�uð— b� s¹« t� œdÐ «d� È«—œ lłÆbOzU/ Xý«œœU¹ v¹Uł

•u²×� gUÄ “« bFÐ ÈDivX VODdÐ Ë« È«d~¹œ X³Ł b� ¨—UÐ 5M“ —œ È

 “DivX Registration”uý v� Áœ«œ ÊUA½ dÐ X³Ł b� s¹« “« Æœdš È«u²×� b¹È

DivX VODdÐ b� s¹« “« dÖ« bOMJ½ ÁœUH²Ý« dš È«u²×� b¹ ÈDivX VOD
uU½ —œU� ¨bOzU/ ÁœUH²Ý«uÐ bO¼«u²×� êO¼ t� œdš t� v¹«—«b¹d� È— b¹« ÁœUÐ «

ÆbOzU/ gUÄ vK³� b� “« ÁœUH²Ý«

•u²×� dÖ« ÈDivX VOD— ËUH²� X³Ł b� “« ÁœUH²Ý« UÐ «ÁU~²Ýœ b� s¹« “« vð

dš—«b¹u²×� s¹« gUÄ tÐ —œU� ¨bOzU/ ÈuU½ ÈuÐ bO¼«Æœ

—U³Ž®    “Authorization Error”uý v� Áœ«œ g¹U/ ©Æœ

8—U� v¹U³HM« d²�«

Setup

DivX Registration

DivX Video-on-Demand

Your registration code is : XXXXXXXX

To learn more visit www.divx.com/vod

Others
Display
Audio
Video
Disc

to continuePress ENTER
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R L

PLAY OUT

R

L

REC IN

R

L

AUX

LINE
OUT

در زمان اتصال به يك پخش كننده
—«œ ÁbMM� gUÄ p¹ “« ÁœUH²Ý« U�— «b� d~½UAL¼ È«ÁbMM� gUÄ dÖ« ÆrOMJO� tO�uð «

—«b½ «b� d~½UAL¼ ULýd½¬ «b²Ð« œd� qB²� d~½UAL¼ p¹ tÐ «ÁU~²Ýœ s¹« tÐ fáÝ Ë Áœ

ÆbO¹U/ q�Ë

استفاده از وسيله هاى ديگر

FM     آننت هوايى
©XAO½ q�Uý®

 اهمى75كابل محورى 
©XAO½ q�Uý®

AM آننت هوايى
©XAO½ q�Uý®

AM آننت حلقه اى
©XÝ« q�Uý®

—œ dÖ«u�« X�U¹— Ã«u¹œ«u¼ 7½¬ “« býUÐ v� nOF{ v¹ÆbOM� ÁœUH²Ý« v¹«

  نكته 
uý v/ ÁœUH²Ý« ÁU~²Ýœ “« tJO�U~M¼u¼ 7½¬ œ— v¹«ÆbOM� «bł «

u¼ 7½¬ “«— ÂU~M¼ tÐ v¹«ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« ‚dÐ Ë bŽ

FMآننت هوايى 

• vKš«œ 7½¬FM— ÆbOM� «bł «

•uÐ b¹UÐ 7½¬uý VB½ d¼U� 5AMJð p¹ tKOÝÆœ

 اتصاالت آننت اختيارى

AMآننت هوايى 

•Ë— U?Ð rOÝ “« v²LA�— v?J?O²ÝöÄ g�d?−MÄ ÊË—œ “« vI�« —uDÐ «V?ÝU?M� q×� U¹ Á

d~¹œÆbO¼œ —u³Ž È

•uL¼ È« tIKŠ 7½¬—«ÆbýUÐ qB²� Á

uð v� ULýËdš È«b� bO½«“« vłË j³{ ÁU~²Ýœ p¹u� j³{ ¨u¹b¹—eOM ÈU¼ pA¹œ ÁbMM� gUÄ ¨ dOž Ë È— ÁuÖbMKÐ “« «ÆbOM� gUÄ ÁU~²Ýœ s¹« È

قبل از اتصال
•‚dÐ rOÝAC — ÆbOM� Ã—Uš ‚dÐ “« «

•Ë ÂU9— q¹UÝu�Uš «d� ‘uð Ë Áœ— VÝUM�  U×O{uUÐ «ÆbO½«

•Ë  ôUBð«dÐ Ábý Áœ«œ ÊUA½ q¹UÝÆbM²A¼ ‰U¦� È«

•Ë—Uš q¹UÝËd� t½UÖ«bł UNKÐU� Ë vłuý v� t²šuý d�– Ê¬ ·öš tJ½¬ d~� b½Æœ

دستگاه ضبط ويديو
©X�O½ q�Uý®

كابل صدا
©XAO½ q�Uý®

كابل صدا
©XAO½ q�Uý®

k�U×�

»UFA½«

eG�rOÝ È

پشت دستگاه
اصلى

پشت دستگاه
اصلى

TUNER/AUX

 STOP

REC
AUX

) را براى[AUX] (دستگاه اصلى: ]TUNER/AUX[دكمه 1
 فشار دهيد.”AUX“انتخاب 
Ë— ÁU~²Ýœuý v� sýÆœ

d� tÐ  tKŠ3ËdÐ Æb¹براى گوش دادن:2

» �tL�œ [a REC]Ë— dÐ— vK�« ÁU~²Ýœ ÈbO¼œ —UA :براى ضبط

uý v� ŸËdý j³{®Æ©œ

Ðd«È ðu�n �U— {³j œ�Lt [L] ®œÝ²~UÁ «�Kv [L STOP]:©

—« �AU— œ¼ObÆ

پخش از منبع خارجى را شروع كنيد.3
•dÐeł È«d²�œ tÐ ¨d²AOÐ  UOz— tÇXÝ« Ábý qB²� t� v¼U~²Ýœ ÈULM¼«

d�ÆbO¹U/ tFł«

•u/ qB²� bB� tJO�U~M¼ UHDMd~¹œ ÈUN¼U~²Ýœ ÊœôUÐ —œ tJOzUN½¬ “« dOž È

uð— b½« Ábý Áœ«œ `O{—«œ «u� ÈUN¼U~²Ýœ hBU²� “« ¨b¹— vðv¹ULM¼«

dO~ÐÆb¹

استفاده از يك دستگاه خارجى

گر
دي

ى 
ها

ه 
يل

س
ز و

ه ا
اد

تف
س

ا

پشت
دستگاه

اصلى

1
FM ANT

GND

(75   )

2

2

1
AM ANT

EXT

LOOP

5-12d²� 

 30d²� vKO� 

15d²� vKO� 

83
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29

عملكردهاى ديگر

قطع صدا
[MUTING].را فشار دهيد 

ÆbÐU¹ v� g¼U� q�«bŠ tÐ «b�

براى لغو
Ëœ—UÐ Á[MUTING]— — «b� U¹ bO¼œ —UA� « Áœ«œ g¼U� q�«bŠ tÐ «(--dB)Ê¬ fáÝ 

——u� bŠ tÐ «e�« dE½ œÆbO¼œ g¹«

Ë 5MâL¼ «b� lD�— ÁU~²Ýœ v²�—«cÖ v� —UE²½« XMUŠ tÐ «uý v� uGM b¹Æœ

عملكرد خاموشى خودكار
Ë v?²�CDu½ U¹ u?MŽ tÐ —«u?A?½ ÁœU?H?²Ý« tIO�œ Áœ  b� tÐ Ë Ábý »UU²½« l³M� Ê«t?Ð b½

u�Uš ÁU~²Ýœ È˛d½« kHŠ —uEM�uý v� ‘Æœ

dJKLŽ s¹«Ë— ¨  l³M� dÖ« œ U¹ »U¹ Ãu� ÈAUXÆbM� v/ —U� býUÐ 

[AUTO OFF] + [SHIFT].فشار داده و نگهداريد 
“AUTO OFF”Ë— dÐ uý v� Áœ«œ g¹U/ vK�« ÁU~²Ýœ g¹U/ t×H� ÈÆœ

ðMEOr Š²v ÐU šU�u‘ ýbÊ œÝ²~UÁ ¼r ½~Nb«ý²t �v ýuœÆ

«Öd �u?Ã ¹U» ¹U AUX —« Ðt ŽM?u«Ê �M³?l «½²UU?» �dœÁ ÐUýOr? “AUTO OFF” šU—Ã �v

ýuœÆ œËÐU—Á ÐU «½²UU» ½u«— ¹UÆœuý v� œ—«Ë pA¹œ 

براى لغو
[AUTO OFF]+[SHIFT]— Ëœ «—UÐ—«œ t~½ Ë Áœ«œ —UA� Áb¹ .

ىشوگ زا هدافتسا
صدا را كم كرده و گوشى را وصل كنيد (شامل نيست).1

 u¹d²Ý« ∫výuÖ ÈœË—Ë Ÿu½3.5d²� vKO� 

 تنظيم كنيد. [VOL DOWN, VOL UP]صداى گوشى را با2
® bM� v� dOOGð u¹d²Ý« tÐ —U�œuš —uÞ tÐ «b�2Æ©‰U½U� 

نكته
dÐuMý  öJA� “ËdÐ “« »UM²ł« È«uÖ “« v¹«“  b� tÐ Êœ«œ ‘dÄ XMUŠ s¹« —œ  œU¹eO¼

ÆbOM�

كار با يك تلويزيون
dÐ—U� È«“ ÈU¼— “« ‰d²M� ÁU~²Ýœ d¹— —Ëœ Á«uKð XLÝ tÐ «e¹dO~Ð Êu¹Æb¹

روشن/خاموش كردن تلويزيون
[TVfffff] + [SHIFT].را فشار دهيد 

برقرار كردن حالت ورودى ويديويى تلويزيون
[TV/AV] + [SHIFT].را فشار دهيد 

عوض كردن كانال ها
[TV CH44444] + [SHIFT]  يا[TV CH33333] + [SHIFT].را فشار دهيد 

تنظيم صدا
 [–TV VOL] + [SHIFT]يا[TV VOL+] + [SHIFT] .را فشار دهيد 

نكته
— U¼ ‰b� “« vCFÐuð v/ «— “« ‰d²M� ÁU~²Ýœ s¹« UÐ Ê«d� ‰d²M� —Ëœ Á«Æœ

استفاده از وسيله هاى ديگر

VK725Dاستفاده از ساب ووفر

ËË »UÝ p¹— ‰UF� d�u×½ Æ©XAO½ q�Uý® bOM� q�Ë «— ‰UBð« Á“ —œ «ÆbOMO³Ð d¹

R L

LINE
OUT

AUX

S.WOOFER
OUT

— «b�Ë— dÐ «ËË »UÝ ÈdÐ d�d²³ÝUM� È«uš XMUŠ s¹ÆbOM� rOEMð œ

 نكته 
“uÖ “« tJO½U�ËË »UÝ ¨bOM� v� ÁœUH²Ý« výu�Uš b¹UÐ d�ÆbýUÐ ‘

كابل صدا
©XAO½ q�Uý® 

به ترمينال ورودى
ساب ووفر

گر
دي

ى 
ها

ه 
يل

س
ز و

ه ا
اد

تف
س

/ا
گر

دي
ى 

ها
رد

ك
مل

ع

تيره كردن تصوير
[DIMMER] + [SHIFT].را فشار دهيد 

dÐ“UÐ È«eO� tÐ XAÖË— Ê«Ë« v¹UMýËœ ̈ tOM—UÐ Á[DIMMER]+[SHIFT]— ÆbO¼œ —UA� «

•v?� s?ýË— b?O?zU?/ «d?ł« «— Èœd?JKLŽ tJO�U~M¼ vMË ¨œuý v� p¹—Uð g¹U/ t×H�

Æœuý

تغيير نشانگر دامنه صدا
Ábý Áœ«œ Õdý g¹U/ Ÿu½ tÝ UÐ «— «b� tM�«œ d¼ Á“«b½« ÁU~²Ýœ s¹« g¹U/ t×H�

Æb¼œ v� ÊUA½ d¹“ —œ

[DISPLAY –DEMO].بر روى دستگاه اصلى را فشار دهيد  
∫bO¼œ —UA� «— tL�œ t� UÐ d¼

منايش معمولى
Æb¼œ v� ÊUA½ «b� sð “« tM�«œ d¼ —œ «— «b� X�ËUI� —«bI� t×H� s¹«

منايش حد اكثر
t?×?H?� —œ Ê¬ œ«b?š— “« f?Ä t?O?½U?Ł p?¹ È«d?Ð «b?� t?M?�«œ d?¼ —œ «b� d¦�«bŠ —«bI�

Æœuý v� t²ý«bN~½

منايش تاريك و روشن
Æœuý v� Áœ«œ g¹U/ ”uJF� qJý tÐ «b� tM�«œ d¼ —œ «b� d¦�«bŠ —«bI�

انعكاس
t½Ë—«Ë  —uBÐ @M¼¬ “« v$— d¼—œ «— «b�  bý œuý v� Áœ«œ ÊUA½ t� È« t×H�

Æb¼œ v� g¹U/

u�Uš®©‘

ÈœUŽ g¹U/d¦�«bŠ g¹U/sýË— Ë p¹—Uð g¹U/”UJF½«

→→→

پشت دستگاه
اصلى

84
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SHIFT
MUTING

   , +, 
TV VOL

,TV CH

TV/AV

TV CH

,,
,

REW/
    /FF

TV

CLOCK/
TIMER,
SLEEP

DIMMER

PHONES

VOL DOWN,
VOL UP

     PLAY/REC,
AUTO OFF

  DEMODISPLAY

استفاده از تاميرها

استفاده از تاميرها

طبض /شخپتامير 
ýLU �v ðu«½Ob ðU1d —« —ËÈ “�UÊ Ð�Bu�v ðMEOr �MOb ðU ýLU —« «“ šu«» ÐOb«— �Mb ®ðU1d

Ä�g© ¹U «“ ¹p «¹$²~UÁ —«œ¹uzv ¹U ¹p �M³l aux {³j �Mb ®ðU1d {³j©Æ

ðU1d¼UÈ Ä�g Ë {³j ÐU ¼r /v ðu«½Mb «Ý²HUœÁ ýu½bÆ

آماده سازى:
•® bOM� rOEMð «— XŽUÝ Ë Áœd� sýË— «— ÁU~²Ýœ@ t×H� 9Æ©

�M?³l �u“¹p �u—œ 9U¹q? ®½u«—Øp$¹œØ—«œ¹uØaux© —« ¬�UœÁ �dœÁ¨ Ë ¨شخپ رميات ىارب•

�b« —« ðMEOr �MObÆ

Ábz«“ �×U>EX �MMbÁ «“ ÄU„ ýbÊ �UÝX —« Çp �dœÁ ®@ �H×t ¨طبض رميات ىارب•

23© Ë ½u«—È —« œ— œ„ 2 Ë«—œ �MOb? ®@ �H×t 23©Æ «¹$²~U?Á —«œ¹u¹v —« �uÃ ¹UÐv

�dœÁ ®@ �H×t 22© ¹U �M³l aux —« «½²�U» /UzOb ®@ �H×t 30©Æ

 را براى انتخاب عملكرد تامير فـشـار[CLOCK/TIMER]دكمه 1
دهيد.

∫bO¼œ v� —UA> «— tL�œ s¹« ULý t� —UÐ d¼

CLOCKREC PLAY

rPLAY∫dÐg�Ä d1Uð rOEMð È«

rREC∫dÐj³{ d1Uð rOEMð È«

 b� vÞ® 7  ©b¹ËdÐ bFÐ tKŠd� tÐ tO½UŁ

ONتنظيم زمان 2
 را براى تنظيـم[fffff, 3 3 3 3 3/FF] يا  [ggggg,     REW/44444]دكمـه 1

زمان شروع فشار دهيد.
 را فشار دهيد.[CLOCK/TIMER]دكمه 2

OFFتنظيم زمان 
 را تكرار كنيد.2 و 1مراحل 

طبض /شخپتامير 
 را براى منايش نشانگر تامير فشار دهيد. ][rPLAY/RECدكمه 3

∫bO¼œ v� —UA> «— tL�œ s¹« t� —UÐ d¼

REC PLAY

rPLAY∫dÐË— È«d� sýg�Ä d1Uð Êœ

rREC∫dÐË— È«d� sýj³{ d1Uð Êœ

®«Öd “�U½NUÈ ýdËŸ Ë šU9t ¹U ÝUŽX ðMEOr ½AbÁ ÐUýb ½AU½~d þU¼d /v ýuœÆ©

  را براى خاموش كردن دستگاه فشار دهيد.[fffff]دكمه 4
براى اجراى تاميرها بايد دستگاه خاموش باشد.

g¹«e>« UÐ Ë Ábý rOEMð ÊU�“ —œ Ë Ábý rOEMð XOF{Ë —œتامير پخش:•

b¼«uš ŸËdý g�Ä Ábý rOEMð `DÝ È«dÐ «b� ÈbŽUBð

Æbý

  ÁU~²Ýœ30 «b� ÊËbÐ Ábý rOEMð ÊU�“ “« q³Q tO½UŁتامير ضبط:•

Æœuý v� sýË—

براى لغو تامير
 tL�œ[rPLAY/REC]— dÐ «d� „UÄ È«Ë— “« d1Uð d~½UA½ Êœg¹U/ t×H� È

ÆbO¼œ —UA>

Ë— d1Uð dÖ«®“ —œ d1Uð “Ë— d¼ býUÐ sýË— Ábý rOEMð ÊU�uý v� sý©Æœ

براى تغيير دادن تنظيمات (هنگاميكه دستگاه روشن باشد)
 براى تغيير دادن زمانهاى پخش/ضبط

d� qŠ«1 Ë 2 Ë 4— ÆbO¼œ ÂU$« «

 براى تغيير دادن منبع يا ميزان صدا
1Æœ�Lt ¤rPLAY/REC› —« Ðd«È ÄU„ �dœÊ ½AU½~d ðU1d «“ —ËÈ �H×t >AU— œ¼ObÆ

2ÆdOOGð—  «dÐ «ÆbO¼œ ÂU$« «b� U¹ l³M� È«

3Æd� qŠ«3 Uð 4— ÆbO¼œ ÂU$« «

براى چك كردن تنظيمات
Ë— ÁU~²Ýœ tJOXUŠ —œtL�œ XÝ« sý ¤CLOCK/TIMER— ›dÐ «»U�²½« È«

“rPLAY” U¹  “rREC”ÆbO¼œ —UA> 

d²Ð  ULOEMð“ VOðuý v� Áœ«œ g¹U/ d¹∫b½

“ ∫g�Ä d1UðŸËdý ÊU�← “ t9Uš ÊU�← l³M� ← «b�  

“ ∫j³{ d1UðŸËdý ÊU�← “ t9Uš ÊU�← l³M� 

dÐd� pÇ È«u�Uš ÁU~²Ýœ tJOXUŠ —œ  ULOEMð ÊœtL�œ ̈ XÝ« ‘ ¤CLOCK/TIMER›

—Ëœ «ÆbO¼œ —UA> —UÐ

اگر بعد از تنظيم تاميرها از دستگاه استفاده كنيد
u�Uš “« q³Q t� bOM� pÇ ¨ÁœUH²Ý« “« bFÐd� ‘u½ ÁU~²Ýœ Êœ`O×� —uDÐ p$¹œ U¹ —«

dQÆbýUÐ Ábý Áœ«œ —«

 نكته 
•— ÁU~²Ýœ dÖ«u�Uš «œb−� «Ë— Ë ‘d1Uð “« vJ¹ tJOXUŠ —œ bOM� sý‰UŠ —œ U¼

dł«“ ¨býUÐ «u�½ ‰UF> Ábý  rOEMð t9Uš ÊU�Æbý b¼«

•Ë— d1Uð tJO�U~M¼uý v� sýË dÖ« ¨œ XOF{AUX— uMFÐ «d� »U�²½« l³M� Ê«Áœ

Ë— ÁU~²Ýœ ¨bOýUÐ UÐ Ë Ábý sý“AUX”uMFÐ —œ l³M� Ê«uý v� dOÖULý dÖ« Æœ

u�ÐÁU~²Ýœ Ê¬ d1Uð ¨bOzU/ j³{ U¹ g�Ä Ábý qB²� ÁU~²Ýœ p¹ “« bO¼«

—Ë— «“ ÈdQ tÐUA� v½U�d²>œ tÐ® ÆbO¼œ —«— tÇÁbý qB²� ÁU~²Ýœ ÈULM¼«

d�©ÆbOM� tFł«

تامير خواب
— ÁU~²Ýœ d1Uð s¹«“ “« bFÐ «u�Uš Ábý rOEMð ÊU�ÆbM� v� ‘

درحاليكه از منبع مورد متايل لذت مى بريد:
  را براى انتخاب زمان (دقيقـه) فـشـار [SHIFT] + [SLEEP]دكمـه
دهيد.

— tL�œ s¹« ULý t� —UÐ d¼∫bO¼œ v� —UA> «

SLEEPOFF SLEEP 120 SLEEP 90 SLEEP 60 SLEEP 30

براى لغو تامير خواب
¤ tL�œSHIFT¤´›SLEEP— ›dÐ «»U�²½« È«“SLEEPOFF” ÆbO¼œ —UA> 

براى تأئيد زمان باقى مانده
¤ tL�œSHIFT¤´›SLEEP— ›ÆbO¼œ —UA> —U³J¹ «

“dÐ Áb½U� vQUÐ ÊU�ËbŠ È« œ5uý v� Áœ«œ ÊUA½ tO½UŁ Æœ

براى تغيير تنظيمات
¤ tL�œSHIFT¤´›SLEEP— ›dÐ «ÆbO¼œ —UA> b¹bł  ULOEMð »U�²½« È«

uð v� ULýuš d1Uð “« bO½«dL¼ v²XUŠ —œ »«ÆbOM� ÁœUH²Ý« j³{Ø g�Ä d1Uð UÐ Á«

uý s¾LD�“ “« q³Q ÁU~²Ýœ t� b¹u�Uš j³{Ø g�Ä d1Uð ŸËdý ÊU�ÆbýUÐ ‘

 نكته 
d� j³{ qLŽ tJO�U~M¼uý v� ŸËdý Êœuš d1Uð œu�Uš »«uš ‘Æbý b¼«

vK³Q g¹U/

u�Uš®©‘

uÖU¼ vý

©bM²$O½ q�Uý®

ها
مير

 تا
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(MANUAL EQ) ىتسد رگناسمه زا هدافتسا
Æb¹“U�Ð œuš È«dÐ «— «b� vHO� ÈU¼dŁ«

”MANUAL EQ“را تا زمانى كه  [MANUAL EQ–] دكمه1
ظاهر شود نگه داريد.

2 vÞ —œ®12©tO½UŁ 

كيفيت صدا را با دكمه هاى نشانگر تغيير دهيد.
1 jÝuð rOEMð È«dÐ «— «b� tM"«œ[;] U¹  [:]ÆbOM� »U$²½«

TREBLE ↔ MID ↔ BASS
2 UÐ «— «b� Á“«b½«[8] U¹ [9]ÆbOM� »U$²½« 

® –3Uð+3 ©

 ÂUÖ «b� »uKD" XOHO� rOEMð È«dÐ2ÆbOM� —«dJð «— 

 ·dþ vK�« g¹U/ t×H� 3ÆœœdÖ v"“UÐ g¹U/ q½UÄ ÈË— dÐ tO½UŁ

براى لغو
 »U$²½« È«dÐ“EQ-OFF” tL�œ ¨[SOUND EQ]ÆbO¼œ —UA8 «— 

t� d~¹œ —UÐ Ë b½uý v" ÁdOš– bOM� v" œU−¹« t� vð«dOOGð“MANUAL EQ” «— 

Æb½œdÖ v" —UCŠ« —U�œuš —uDÐ bOM� v" v½«uš«d8

رترب ىادص رگناسمه زا هدافتسا
Æb¼œ v" dðbM9—bA v¹«b� ULý tÐ dðdÐ È«b� d~½U�L¼ Êœd� sýË—

 [S.SOUND EQ])  دستگاه اصلى: را فشار دهيد
.([SUPER SOUND EQ]

d~½UA½ “S.SOUND EQ” Æœuý v" sýË—

∫bO¼œ v" —UA8 «— tL�œ s¹« t� —UÐ d¼

S.SOUND EQ 2 ← S.SOUND EQ 1 

→→ S.SOUND EQ OFF

براى لغو
 tL�œ[S.SOUND EQ]¤∫ vK�« ÁU~²Ýœ®  [SUPER SOUND EQbO¼œ —UA8 «— ©

Æœuý ‘u"Uš d~½UA½ Uð

VK725Dىوق رفوو 

)[S.WOOFER] (دستگاه اصلى: [SHIFT] +[S.WOOFER]دكمه 
را فشار دهيد.

uý Áœ«œ —UA8 tL�œ s¹« t� —UÐ d¼∫œ

SUPER WOOFER OFF ↔ SUPER WOOFER ON

VK925Dرفوو باس حطس  VK825D

(كنترل از راه [SHIFT] + [SUBWOOFER] دكمه
 را فشار دهيد.) [SUBWOOFER]دور:

— tL�œ t� —UÐ d¼∫bO¼œ —UA8 «

SUB W4                               SUB W3    SUB W2    SUB W1—U� rOEMð®©È« t½Uš

 از صداى بسيار_افزانيده صداى چندگانه 
طبيعى لذت ببريد

VCD CD DVD-V DVD-A DVD-RW  VR RAM
48 كيلوهرتز يا 44.1 در LPCMديسكهاى ضبط شده بصورت چند كاناله 

كيلوهرتز
uð v" XGUŠ s¹«d� t8U{« UÐ vFO³Þ —UO�Ð v¹«b� b½«d8 UÐ ÈUNGUM~OÝ Êœt� ôUÐ f½U�

Ë—— b½« ÁbA½ j³{ p�¹œ ÈÆb¹U/ œU−¹« «

 MP3WMA
 كيلوهرتز48 كيلوهرتز يا 44.1ديسكهاى ضبط شده در 

uð v" XGUŠ s¹«d8 b½«— XÝœ “« dðôUÐ ÈUN�½U�— j³{  b" vÞ —œ t²8«œb−" «Îuð bOG

e½ v¹«b� Uð bM�uý œU−¹« vK�« È«b� tÐ d²J¹œÆœ

درخالل پخش
 (دستگاه اصلى:[SHIFT] + [M.RE-MASTER]هربار كه دكمه 

 ([MULTI RE-MASTER]:را فشار دهيد

تنظيم صداى بلندگوها
Ë— “« vJ¹ s¹«uð v" t� XÝ« v¹UNýdOŁQð b½«—uÝ  «— v³ÝUM" b½«Æb¹U/ œU−¹« «

آماده سازى:
tL�œ [-, DVD/CD] fáÝ Ë[L]  ∫vK�« ÁU~²Ýœ® [L STOP]— ©ÆbO¼œ —UA8 «

هنگاميكه متوقف باشد و چيزى روى صفحه منايش نشان داده نشود1
  را براى خروج سيگنال آزمايشى[SHIFT] + [TEST]دكمه 

فشار دهيد.
L∫ v¹uKł éÇ

C∫ Èe�d"

R∫ v¹uKł XÝ«—

RS∫ XÝ«— b½«—uÝ

LS∫ éÇ b½«—uÝ

 • ‰U½U� È«dÐ SWÆœ—«b½ œułË vłËdš ©d8ËË »UÝ® 

  (دستگاه اصلى:[VOLUME + ,–]دكمه 2
 [ VOL DOWN, VOL UP]را براى تنظيم سطح صدا به (

 مى شنويد فشار دهيد.ًميزانى كه معموال

  (كاهش) را براى تنظيم سطح[9] (افزايش) يا [,]دكمه 3
بلندگو براى هرباند فشار دهيد.

C¨RS  ¨LS ∫6 Uð qÐ vÝœ ≠6q?Ð vÝœ ´

®L ¨:R©ÆbýUÐ v" rOEMð qÐUA f½ôUÐ jI8 

تنظيم باالنس بلندگوهاى جلويى•
 ¨bOM� v" Ã—Uš «— vA¹U" “¬ ÈUNGUM~OÝ tJOGUŠ —œ[;, :]ÆbO¼œ —UA8 «— 

•Æb¹dO~Ð dE½ —œ Á“«b½« p¹ tÐ «— v¹uKł ÈU¼uÖbMKÐ UÐ uÖbMKÐ ŸUHð—«

براى توقف سيگنال آزمايشى
 tL�œ[TEST]+[SHIFT]— ÆbO¼œ —UA8 «œb−" «

براى تنظيم سطح بلندگوها در خالل پخش77777
 يا برترIIهنگاميكه وضعيتهاى صداى چند كاناله يا دالبى پرولوجيك (

روشن باشد موثر خواهد بود.)

  را براى انتخاب بلندگو فشار دهيد.[SHIFT] + [CH SEL] دكمه1
SW    LS    RS    R   C    L

SWd8ËË »UÝ ∫ 

 •ËË ‰U½U� q"Uý p�¹œ dÖ«d8 d8uð v" jI8 býUÐ vŽ bO½«SW— ÆbOM� rOEMð «

 “SW”   •Ë—dÐuý v/ d¼Uþ t×H� È“ Uð Ë œËdÄ v³G«œ tJO½U"uG pOłIIË— sý

dÖ v/ rOEMð XÝ«Æœœ

• t?J?O"U~M¼“MUSIC” U?¹ “MOVIE”Ë UÐ —u?Ý X?OF{d?Ð b½«u?ý »U?$²½« dðœ

 X?"öŽ“S”Ë— d?Ö v?" d?¼U?þ g?¹U?/ t×H� È œœ®@ �H?×?t? 26©s¹« —œ Æ

uÖbMKÐ Ëœ d¼ `DÝ ¨XGUŠ—uÝ È— b½«uð v" «“ p¹ —œ bO½«“« ÁœUH²Ý« UÐ ÊU"

[8, 9]ÆbOzU/ rOEMð 

S ∫6 dB≠ Uð 6 dB´

 (كاهش) را براى تنظيم سطح [9] (افزايش) يا[,]دكمه 2
بلندگو براى هرباند فشار دهيد.

C¨RS ¨ LS¨  SW ∫6 U?ð qÐ vÝœ ≠6qÐ vÝœ ´

®L ¨ R©Æb½« rOEMð qÐUA f½ôUÐ  —uBÐ jI8 ∫

براى تنظيم باالنس بلندگوهاى جلويى در خالل پخش• 
 tJOGUŠ —œ“L” U¹ “R” tL�œ ¨b½« Ábý »U$²½« [;, :]ÆbO¼œ —UA8 «— 

دا
ص

ت 
في

كي
 و 

دا
ص

ده 
دو

ح
م

 ULOEMð

1

2

3

 Off

DVD-V DVD-A DVD-RW  VR RAM

VCD CD “u" Ÿu½p¹

dÝ— Ë ÛUÄ ¨Æ‰U¦"® «b� ÈôUÐ XŽ©„«

dÝ©“Uł ¨Æ‰U¦"® «b� ŸuM²" ÈU¼ XŽ

dÝ©pOÝö� ¨Æ‰U¦"® «b� 5¹UÄ ÈU¼ XŽ

u"Uš‘

MP3 WMA
eO"dOŁUð Ê«

—¬Â«

u²"jÝ

uAÈ

u"Uš‘
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محدوده صدا و كيفيت صدا

•® Èu� d�ËË Ë dðdÐ ·«dÞ« È«b� ̈ e�d� rOEMð ̈ fJO� Ê«œ@ t×H� 27»UÝ ̀ DÝ ©

® d�ËË@ t?×H� 27 —U?³?Ž® b?M?ýUÐ qB²� U¼ výuÖ dÖ« býUÐ v/ ÂU$« qÐU� ©

“ERROR”Æ©œuý v� d¼Uþ g¹U/ t×H� ÈË— 

•vA¼U� XÝ« sJ2 b½uý v� ÁœUH²Ý« tÐUA� lÐUM� UÐ vðu� ÈUNL²AOÝ s¹« tJO�U~M¼

«— v?ðu?� ÁœËb?×?� r²AOÝ ¨œU²�« v�UHð« 5MÇ dÖ« ÆœœdÖ Áb¼UA� «b� XOHO� —œ

ÆbOM� ‘u�Uš

•ÆbMJ½ —U� pA¹œ ÈË— j³{ Ÿu½ tÐ t²AÐ XÝ« sJ2 d¹“ ÈU¼œdJKLŽ

دان ميكس
—u� —œuð v� “UO½   ÈUNMUM~OÝ bO½«2— Ábý fJO� Ê«œ ‰U½U� ÆbOzU/ Ã—Uš «

..... را فشار دهيد [SHIFT] + [MIX 2CH]دكمه
∫bO¼œ v� —UA� «— tL�œ s¹« t� —UÐ d¼

MIX 2CH OFF ↔ MIX 2CH ON

• tJO�U~M¼“D.MIX”bMÇ ÈUNMUM~OÝ È«—«œ pA¹œ ̈ b½“ v� pLAÇ g¹U/ t×H� ÈË— 

 Æb½uý fJO� Ê«œ bM½«uð v/ t� býUÐ v� tMU½U�DVD-A

IIدالبى پرولوجيك 

Ð−e DivX
œ«M³v ÄdËMułOp II œÝ²~UÁ {³j Ë ÄUg ÄOAd�²t «È «ÝX �t œ«—«È 5≠�U½U‰ Ýu—«½b

®Çé Ë —«ÝX łKu¹v¨ �d�eÈ¨ Çé Ë —«ÝX Ýu—«½b© «“ Ðd½U�t ¼UÈ «Ý²d¹u¹v �v ÐUýb¨

�t ÐDu— šU’ Ðd«È �b«È Ýu—«½b œ«M³v �b½u¹Av ýbÁ «ÝXÆ

 را فشار دهيد. را فشار دهيد. را فشار دهيد. را فشار دهيد. را فشار دهيد. [SHIFT] + [pPLII]دكمه
d¼— tL�œ s¹« t� —UÐ∫bO¼œ —UA� «

:MOVIEd½e�« ÂdÞ« È«b� —œ Ábý j³{ ¨v¹ULMOÝ —«Æv³M«œ ·«

:MUSICu� lÐUM�d²Ý« vðu¹v¹

:OFFuGM

• XOF{Ë —œ jI� XMUŠ s¹«DVD/CDÆbM� v� —U� 

•XOF{Ë býUÐ t²ý«b½ œułË ÈdOŁQð tJO�U~M¼ “p PLII”Æœuý v� sýË— 

متركز در مركز
(ديسك هايى كه ديالوگ در آنها در كانال مركزى ضبط شده است)

uð v� ULý—U� bO½«uÖ t� bOM� ÈuÖbMKÐ È«b� v¹d� Èe�uKð XLÝ “« Èe¹Æb¹¬ v� Êu¹

[C.FOCUS] + [SHIFT].را فشار دهيد 

— tL�œ t� —UÐ d¼∫bO¼œ —UA� «

C FOCUS OFF ←→  C FOCUS ON
•«¹s �UÐKOX Ë�²v �t �b«È dðdÐ b½«—uÝ —Ëýs «ÝX �U— ½Uu«¼b �dœÆ

• pOłuMËdÄ ‰U²O−¹œ v³M«œ tJO�U~M¼ 5MâL¼ XOKÐU� s¹«IIÆbM� v� qLŽ XÝ« sýË— 

بلندگوى سوراند برتر

)))))[SUPER SURROUND] :ىلصا هاگتسد(  [SUPER SRND] همكد
.ديهد راشف ار

d¼— tL�œ s¹« t� —UÐ∫bO¼œ —UA� «

:MUSICdOŁQðdÞ« È«b�  «— ·«d²Ý« lÐUM� tÐ «u¹v¹

ÆbM� v� t�U{«

:MOVIEd½ gUÄ ÂU~M¼e�« ÂXMUŠ s¹« “« v¹ULMOÝ —«

ÆbOM� ÁœUH²Ý«

:PARTYË —œ «b�d²Ý« XOF{u¹uð ÊËbÐ býUÐ v� v¹tł

dÐ —œ t� v²Nł tÐd� Ê¬ dÐ«—«œ —«Æb¹

u�Uš®∫©‘uGM

•bOM� rOEMð vDO×� dOŁQð s¹d²NÐ X�U¹—œ È«dÐ bO½«uð v� «— b½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ È«b�

®@   t×H�27Æ©U¼uÖbMKÐ È«b� rOEMð ¨

• gUÄ ÂU~M¼DVD UÐ Ábý j³{ 5.1ÆbM� v/ —U� dðdÐ b½«—uÝ tMU½U� 

• pOłuMËdÄ v³M«œ ¨XÝ« sýË— dðdÐ b½«—uÝ tJO�U~M¼IIÆœuý v� ‘u�Uš 

ادص تيفيك و هدودحم رييغت
[SOUND EQ] .را براى انتخاب يك تنظيم فشار دهيد 

∫bO¼œ —UA� «— tL�œ s¹« t� —UÐ d¼

HEAVY ∫∫∫∫∫Æb¼œ v�  —b� „«— p¹“u� tÐ

CLEAR∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ÆbM� v� dð `{«Ë «— bMKÐ ÈU¼«b�

SOFT∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ÆtMO�“ p¹“u� È«dÐ

DISCO∫ ∫ ∫ ∫ ∫ „«Ëó?Ä «b� tÐ bO²A¼ uJA¹œ ÊË—œ t� b¼œ fŠ ULý tÐ t³JM¹« È«dÐ

Æb¼œ v�

LIVE∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ÆbÝ— v� dE½ tÐ dð Áb½“ —UOAÐ ÁbM½«uš È«b�

HALL∫ ∫ ∫ ∫ ∫ «b?� t?Ð b?O?²?A?¼ vÖ—eÐ sMUÝ ÊË—œ t� b¼œ fŠ ULý tÐ tJM¹« È«dÐ

Æb¼œ v� XFÝË

EQ-OFF∫ ∫ ∫ ∫ ∫ Æ©È« t½Uš—U� rOEMð® ©œuý v/ œU−¹« ÈdOŁQð® œuý v� uGM

براى چك كردن تنظيمات موجود
 tL�œ[SOUND EQ]ÆbO¼œ —UA� «— 

دا
ص

ت 
في

كي
 و 

دا
ص

ده 
دو

ح
م

VOL DOWN,
VOL UP

SHIFT

, DVD/CD

, DVD/CD

SUPER SRND,
M.RE-MASTER

PL

SOUND EQ,
  

TEST

MIX 2CH
C.FOCUS

CH SEL

MANUAL EQ

, , ,

   , +, 
VOLUME

 STOP

SUBWOOFER

S.WOOFER

S.SOUND EQ,

VK925DVK825D

VK725D

SUBWOOFER

S.WOOFER

SUPER 
SOUND EQ

VK925D

VK825D

VK725D

MULTI
RE-MASTER

SUPER
SURROUND

SOUND EQ
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براى ضبط نتيجه كاراوكه خود
آماده سازى:

• È“UÝ ÁœU�¬ ÈU¼ ÂUÖ1–2t×H" —œ Ã—bM� 23 ÆbO¼œ ÂU$« «— 

در زمان خواندن با ديسك ها•
® ÆbOM� œ—«Ë bO¼«uš v� t� v¹©U¼® pO¹œ@ t×H" 12Æ©

[-, DVD/CD]ÆbO¼œ —UA� «—  

در زمان خواندن با نوار كاست•
   [c DECK 1]œuš Á«u)œ —«u½ Ë Áœ«œ —UA� «— vK"« ÁU~²Ýœ ÈË— dÐ

ÆbOM� œ—«Ë «—

در زمان خواندن با راديو•
® bOM� »U1²½« «— œuš dE½ œ—u� ÁU~²O¹«@ t×H" 22Æ©

در زمان خواندن با يك منبع خارجى•
® bOM� q"Ë Ë Áœu/ ÁœU�¬ «— l³M�@ t×H" 30Æ©

را فشار دهيد.[SHIFT] + [AUDIO]  براى انتخاب حالت صدا1

(دستگاه اصلى: [VOLUME + ,–] با صدا را2
 ([VOL DOWN, VOL UP]و  [MIC LEVEL DOWN, UP]

بر روى دستگاه اصلى تنظيم كنيد.
  برروى دستگاه اصلى را فشار دهيد و كار با[REC ]]دكمه 

كاراوكه را آغاز كنيد.

براى توقف ضبط
tL�œ [L] vK"« ÁU~²Ýœ®[L STOP]: ©ÆbO¼œ —UA� «—  

نكته
UL²Š Ábý j³{ —«u½ g1Ä È«dÐÎ [AUDIO]+[SHIFT] X-UŠ »U1²½« È«dÐ «—

“AUDIO LR”ÆbO¼œ —UA� 

براى ضبط صداى خودتان
 —» »$È“UÝ ÁœU�¬ ÈU¼ ÂUÖ1–2 t×H" —œ Ã—bM� 23ÆbO¼œ ÂU آماده سازى:

 „œ —œ È—«u½ t� b¹uý s¾LD�1Æœ—«b½ œułË 

 برروى دستگاه اصلى را براى آغاز ضبط فشار[REC ]]دكمه 1
دهيد.

هاگتسد(  [VOLUME + ,–] اب ار ادص و هدرك تبحص نفوركيم اب2
[MIC LEVEL DOWN, UP]  و ) : [VOL DOWN, VOL UP]ىلصا

.دينك ميظنتبر روى دستگاه اصلى 

لذت بردن از عملكرد كاراوكه

منبع صوتى را انتخاب كرده و پخش را آغاز كنيد.1

[VOLUME + ,–] خواندن را آغاز كرده و صدا را توسط دكمه2
 و دكمه :[VOL DOWN, VOL UP](دستگاه اصلى

 [MIC LEVEL DOWN, UP]بر روى دستگاه اصلى تنظيم 
كنيد.

روشن و خاموش كردن صداى خواننده

DVD-V

را در خالل پخش فشار دهيد. [SHIFT] + [AUDIO] دكمه1

 را براى[: ,;]، يا [ENTER] و سپس [9] يا [,] دكمه 2
انتخاب حالت فشار دهيد.

ديسكهاى سولو
Off∫∫∫∫∫‘u�Uš ÁbM½«uš È«b"

On∫sýË— ÁbM½«uš È«b"

تغيير كليد
براى اضافه كردن به كليد:

[iiiii] + [SHIFT].را فشار دهيد 
— U¼ tL�œ s¹« t� —UÐ d¼“ qJý tÐ bOK� bO¼œ v� —UA� «∫bM� v� dOOGð d¹

← +2 ← +1 ← 0 ← –1 ← –2 ← –3 ← –4 ← –5 ← KEYCON –6
+6 ← +5 ← +4 ← +3

براى كم كردن از كليد:
[IIIII] + [SHIFT].را فشار دهيد 

— U¼ tL�œ s¹« t� —UÐ d¼“ qJý tÐ bOK� bO¼œ v� —UA� «∫bM� v� dOOGð d¹

← –2 ← –1 ← 0 ← +1 ← +2 ← +3 ← +4 ← +5 ← KEYCON +6
–6 ← –5 ← –4 ← –3

براى لغو
[I]+[SHIFT] U¹ [i]+[SHIFT]— dÐ « g¹U/ È«“0”ÆbO¼œ —UA� 

تنظيم تأثير اكو
 [ECHO] + [SHIFT].را فشار دهيد

— tL�œ s¹« t� —UÐ d¼∫bO¼œ —UA� «

ECHO OFF                  ECHO 4      ECHO 3     ECHO 2     ECHO 1

dL¼ tÐ dŁ«e�« `DÝ Á«ÆbÐU¹ v� g¹«

u�Uš®©‘

ديسكهاى دوگانه
Off∫∫∫∫∫‘u�Uš ÁbM½«uš È«b"

V1+V2 : XLO) Ëœd¼

V1 :  XLO) jI�1
V2 : XLO) jI� 2
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لذت بردن از كاراوكه

عملكرد قطع صداى خواننده

dJKLŽ s¹« “«“ —œ œuÖ ÊU�u� tÐ Êœ«œ ‘—«dÐ t� Èœ—U� È«Ë«d� t�ÁœUH²Ý« b½« ÁbA½ X�

uš È«b" ÆbOM�Ë— “« ÁbM½«Ë Ábý lD) tFD) Ê¬ È“u� v-“ p¹Ë tMO�uł—«œ œÆœ

آماده سازى:

VCD DVD-RW  VR RAM
 »U1²½« È«dÐ“L R” ¨[AUDIO]+[SHIFT]ÆbO¼œ —UA� «— 

 را فشار[SHIFT] + [V.MUTE]براى خاموش يا روشن كردن عملكرد، 
دهيد.

È«b?" U?Ð Áb?ý j?³?{ —«e?�« Âd?½ t?Ð b?OM� ÁœUH²Ý« «b" lD) œdJKLŽ “« bO¼«u1Ð dÖ«

«œb−� d¹“ ÈU¼ —«e�« Âd½ Ÿ«u½« UÐ XÝ« sJ2 pOðU²Ý« U¹ Ë «b" Æb¹—«œ “UO½ v¹u¹d²Ý«

Æœuý œU−¹«

•‰«—u½u� Ábý j³{ —«e�« Âd½

•vIOÝu�  ô¬ “« ÈœËb×� œ«bFð tKOÝuÐ Ábý «dł« ÈU¼—U� U¹ ¨pOÝö� vIOÝu�

•v¼ËdÖ U¹ ÈdH½Ëœ ÈU¼—U�

 نكته 
uÖ tÐ v³O−Ž ÈU¼«b" g1Ä vÞ —œ XÝ« sJ2dÐ ‘ÆbÝ

عملكرد وضعيت صدا

u�Uš “« bFÐd� ‘dJKLŽ Êœuš È«b" lD) œdJKLŽ s¹« “« ¨ÁbM½«dÐ œd� h1A� È«Êœ

u" l³M�ÆbOM� ÁœUH²Ý« vð

 را فشار دهيد.[SHIFT] + [AUDIO]دكمه 
“ d¼— tL�œ s¹« t� ÊU�∫bO¼œ v� —UA� «

     RAM  DVD-RW  VR  VCD CD  WMA  MP3  MPEG4  DivX

AUDIO R         AUDIO L         AUDIO LR

©œuý v� Áœ«œ g¹U/ Êu¹e¹uKð t×H" ÈË— vA¹U/ t×H"®

 RAM   DVD-RW  VR VCD

R          L         L R

©Á«dL¼ È«b" Ë ÁbM½«uš È«b"®

  CD  WMA  MP3  MPEG4  DivX

AUDIO R         AUDIO L         AUDIO LR

©Á«dL¼ È«b" Ë ÁbM½«uš È«b"®

AUDIO LR (L R)∫  œuý v� ÁbOMý éÇ XLÝ ÈuÖbMKÐ “« éÇ ‰U½U� È«b"

œuý v� ÁbOMý XÝ«— ÈuÖbMKÐ “« XÝ«— ‰U½U� È«b"Ë

Æ©vIOÝu� q¹UÝË Ë ÁbM½«uš È«b"®

  AUDIO  L (L)∫    Æ©ÁbM½«uš È«b" ÊËbÐ® éÇ ‰U½U� È«b" jI� 

AUDIO R (R)      ∫Æ©ÁbM½«uš È«b" UÐ® XÝ«— ‰U½U� È«b" jI� 

Ëuš È«b" ÊËbÐ XOF{— ÁbM½«dÐ «—U� È«Ë«ÆbOM� »U1²½« t�

dJKLŽË ÈU¼œË vF)«— Æb½« pO¹œ tÐ t²OÐ«— pO¹œ ÈULM¼«dÐ «eł È«u1Ð d²AOÐ  UO¹ÆbO½«

d?JKLŽË ÈU?¼œ—«œ v?~?²?OÐ pO¹œ Ÿu½ tÐ vF)«dÐ Æœe?ł È«—u?²?Ýœ d²AOÐ  UOzÈU?N?KLF-«

d�uÐ— pO¹œ tÐ ◊u1Ð «ÆbO½«

قبل از استفاده از عملكرد كاراوكه

•"b«È �O?Jd�u?Ê —« ðuÝj [MIC LEVEL DOWN] —ËÈ œÝ²?~UÁ «"K?v �U¼g?

œ«œÁ¨ Ýáf �OJdË�s ®¼U© —« ÄU¹t ®¼UÈ© «ðBU‰ �OJdË�s �²Bq /UzObÆ

 tL�œ t� —UÐd¼[MIC LEVEL DOWN, UP]∫bO¼œ —UA� «— 

OFF ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ MIC 7
ÆbOM� ÁœUH²Ý« vJO�UM¹œ s�ËdJO� “«

 ∫gO� Ÿu½6.3‰«—u½u� Èd²� vKO� 

 كاناله)2صدا بطور خودكار به حالت استرويى تبديل مى شود (
pOłu-ËdÄ v³-«œ ¨·«dÞ« È«b"  «dOŁQð UÐ Á«dL¼ bO½«uð v/ «— t�Ë«—U� XOF{Ë

IIÆbOM� «dł« uÖbMKÐ È«b"  ULOEMð ‰öš —œ U¹ ¨e�d� —œ e�d9 U¹ 

•—Ëœ uÖbMKÐ “« «— s�ËdJO� ¨bý œU−¹« © u"® Èu) X¹“«—UÄ ÁœUH²Ý« 5Š —œ dÖ«

ÆbO¼œ g¼U� «— s�ËdJO� È«b" U¹ t²šUÝ

•`DÝ Ë ¨bOM� lD) s�ËdJO� gO� “« «d½¬ ¨bOM� v/ ÁœUH²Ý« s�ËdJO� “« tJO½U�“

 jÝuð «— s�ËdJO� È«b"“MIC OFF”ÆbO¼œ g¼U� 

ËdJO�©U¼® s�

©bM²OO½ q�Uý® 

SHIFT

, DVD/CD

AUDIO

, , , ,
ENTER

   , +, 
VOLUME

,ECHO

V.MUTE

REC

VOL DOWN,
VOL UP

 DECK 1

MIC LEVEL
DOWN, UP

, DVD/CD
STOP

   

كاستكاستكاستكاستكاست AUX

تيوترتيوترتيوترتيوترتيوتر
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uKłv¹

 „œ Ëœ d¼ “« bO½«uð v� ULý1 U¹ 2ÆbOM� ÁœUH²Ý« g Ä È«dÐ 

ÆbOM� ÁœUH²Ý« v$uLF� ÈU¼—«u½ “«

ÁU?~?²?Ýœ s?¹« v?$Ë ¨b?M?ýU?Ð v?� g? ?Ä q?ÐU?, ‰U?²� ÈU¼—«u½ U¹ ôUÐ XOHO� UÐ ÈU¼—«u½

Æb¼œ hO Að «— UN½¬  UO5uBš v²Ý—bÐ X8O½ —œU,

را فشار دهيد.[TAPE ,- /] دكمه 1
Æœuý v� sýË— ÁU~²Ýœ

œuý v� ŸËdý —U�œuš —uDÐ g Ä ¨býUÐ Ábý Áœ«œ —«d, v²ÝU� dÖ«

Æ©v8* pð œdJKLŽ®

روى دستگاه اصلى [DECK 2 c]يا  [c DECK 1]دكمه 2
را فشار داده و كاست را وارد كنيد.

 —«u½«—ÈËdÐË— Áb½uý g Ä ·dÞ tJ¹—uÞ  

býUÐ 5¹UÄ ·dDÐ —«u½ “UÐ ÈË— Ë býUÐ ULý

ÆbOM� œ—«Ë

Æb¹bM³Ð XÝœ UÐ «— tEH×�

را براى شروع پخش [TAPE ,- /]دكمه 3
فشار دهيد.

∫bO¼œ v� —UAH «— tL�œ s¹« ULý t� —UÐ d¼ ;R ↔ F:

  F:bý b¼«uš g Ä v¹uKł ·dÞ ∫.
 ;Rbý b¼«uš g Ä v²AÄ ·dÞ ∫.

راى متوقف كردن پخشب
[L]bO¼œ —UAH «—  vK5« ÁU~²Ýœ®[L STOP] :©Æ

براى انتخاب حالت معكوس
 v²,Ë  TAPEXÝ« Ábý »U ²½« l³M� Ê«uMŽ tÐ

tL�œ [PLAY MODE]  Æb¹—«œ t~½ Ë Áœ«œ —UAH «—

∫b¹—«œ v� ÁU~½ 5¹UÄ Ë bO¼œ v� —UAH «— tL�œ s¹« ULý t� —UÐ d¼

:œuý v� g Ä ·dÞ p¹.
∫b½uý v� g Ä ·dÞ Ëœ d¼. ÊœdÐ uKł® ←©fJŽdÐ 

Æœuý v� n,u²� ”uJF� XLÝ t9Uš —œ g Ä

∫¼d œË ÝLX  ½u«— Ðt Þu— Äv œ— Ävt?� v½U�“ Uð b½uý v� g Ä  [L]
vK5« ÁU~²Ýœ®[L STOP] :© HAU— œ«œÁ ýuœÆ

dÐuÖ È«u½ Ëœ tÐ Êœ«œ ‘ËUM²� —uDÐ —« ¨»½u«—È —« œ— ¼d �b«Â «“ œ„ ¼U ,d«— œ«œÁ Ë

“ ” —« «½² U» �MObÆ ¼d œË ½u«— ÐDu— �Jd— Ä g �v ýu½b ðU œ�Lt [L] ®ÁU~²Ýœ

vK5«[L STOP]: © HAU— œ«œÁ ýuœÆ

براى به جلو بردن و عقب بردن سريع
 tL�œ[REW4/g]dÐ®  U¹ ©VIŽ tÐ XAÖ[f/3 /FF]dÝ® — ©uKł tÐ l¹—UAH «

ÆbO¼œ

براى انتخاب بني دك ها
 tL�œ[PLAY MODE] vK5« ÁU~²Ýœ®[DECK 1/2] :— ©ÆbO¼œ —UAH «

نكته

•Æœuý v� lD, È« tE( È«dÐ —«u½ g Ä bOM� “UÐ «— d~¹œ „œ dÖ«

• ‰uÞ UÐ ÈU¼—«u½100ÆbMM� dOÖ U¹ Ábý Á—UÄ XÝ« sJ2 Ë bM²8¼ „“U½ tIO,œ 

•½u«—¼UÈ ýÔq œ— Þu‰ �U— ÄU—Á ýbÁ Ë ÐU¹b ,³q «“ Ä g ¬½d« ÝHX �dœÆ

•„œ „d×²� ÈUN²L8, —œ XÝ« sJ2 b½uA½ ÁœUH²Ý« XÝ—œ UN²½« ÊËbÐ ÈU¼—«u½ dÖ«

ÆbOM� ÁœUH²Ý« —U�œuš —uDÐ fJŽdÐ g Ä œdJKLŽ È«dÐ VÝUM� ÈU¼—«u½ “« ÆbMM� dOÖ

پخش

نوارهاى كاست

ضبط
انتخاب نوارها براى ضبط

u½ “«—«uLF� ÈU¼ÆbOM� ÁœUH²Ý« v$

u½—«u?½ U?¹ ôUÐ XOHO� UÐ ÈU¼—«Ë ¨b?M?ýU?Ð v� g Ä qÐU, ‰U²� ÈU¼—œU?, ÁU~²Ýœ s¹« v$

—bÐ X8O½Ë— dÐ v²ÝeOÇ UN½¬ ÈeOÇ U¹ Ë bM� j³{ ÈË— “« ÈÆbM� „UÄ UN½¬ È

آماده سازى:
•u½ ‰Ë«— —«dÐ «b²Ð« tÐ «uý ŸËdý tK5UHöÐ j³{ Uð bO½UÝÆœ

•tL�œ [/ -, TAPE] fáÝ Ë [L]  ∫vK5« ÁU~²Ýœ® [L STOP]— ©ÆbO¼œ —UAH «

  بر روى دستگاه اصلى را فشار داده و[DECK 2 c]دكمه 1
كاستى را براى ضبط وارد كنيد.

5¹UÄ ·dDÐ —«u½ “UÐ ÈË— Ë býUÐ ULý ÈËdÐË— Áb½uý j³{ ·dÞ tJ¹—uÞ —«u½

ÆbOM� œ—«Ë «— býUÐ

u½ XNłuš —uDÐ —«Ë— —U�œ È“F:”d, dOÖ v� —«Æœ

را براى انتخاب حالت برعكس فشار[PLAY MODE] دكمه 2
دهيد.

— tL�œ s¹« ULý t� —UÐ d¼—«œ v� ÁU~½ 5¹UÄ Ë bO¼œ v� —UAH «∫b¹

 ∫ œuý v� j³{ ·dÞ p¹.
, ∫ ÊœdÐ uKł® b½uý v� j³{ ·dÞ Ëœ d¼←©fJŽdÐ .

 tL�œ t� v�U~M¼[a REC] XOF{Ë ¨œuý v� Áœ«œ —UAH  ”“—uÞ tÐ 

 tÐ —U�œuš“ ”ÆbM� v� dOOGð 

منبع ضبط شونده را انتخاب كنيد.3
ضبط از راديو:

® ÆbOM� vÐU¹ Ãu� «— dE½ œ—u� ÁU~²8¹«@ t×H5 22©

ضبط از ديسك:
1bOM� œ—«Ë «— bOM� j³{ bO¼«uš v� t� ©v¹U¼® p8¹œ.

 tLÖœ [:, DVD/CD] fáÝ Ë[L] )œÝ²~UÁ «5Kv  ([L STOP]:——UAH «

ÆbO¼œ

2 ÆbOM� ÁœU�¬ «— v¼«u)œ p8¹œ j³{ X$UŠ

• Ábý Èe¹— t�U½dÐ ÈU¼ tFD, j³{ È«dÐ@] qŠ«d� 2–1t×H5 —œ «— 

18¨bO¼œ ÂU$« ”  Uð® g Ä Èe¹— t�U½dÐ 32©tM¹eÖ .[“
p8¹œ b¹uý s¾LD� ÆXÝ« n,u²�

ضبط كردن نوار به نوار:
1 tL�œ[/ -, TAPE] fáÝ Ë [L] )œÝ²~UÁ «5Kv ([L STOP] :«—

ÆbO¼œ—UAH

2¤ tL�œc DECK 1bOzU/ j³{ bO¼«uš v� t� v²ÝU� Ë Áœ«œ —UAH «— ›

ÆbOM� œ—«Ë «—

  را براى شروع ضبط فشار دهيد.[REC ]]دكمه 4

براى متوقف كردن ضبط
 tL�œ[L] )œÝ²~UÁ «5Kv∫  ([L STOP]ÆbO¼œ —UAH «—

اگر نوار قبل از  ديسك متام شد
 tL�œ Æb¼bO� t�«œ« «— g Ä p8¹œ[L]  )œÝ²~UÁ «5Kv ([L STOP] :n,u²� È«dÐ «— 

bO¼œ —UAH Ê¬ Êœd�.
نكته

•® t$U½U� bMÇ lÐUM�3 Uð 5.1 tÐ j³{ ‰öš —œ —U�œuš —uDÐ ©t$U½U� 2v� dOOGð t$U½U� 

ÆbMÐU¹

•ÈË— dÐ «b5 ÁœËb×� XOHO� Ë «b5 ̀ DÝ —œ dOOGð ̈ t½UÖbMÇ È«b5 ÁbM¹«eH« “« dOž tÐ

Æœ—«b½ ÈdOŁUð j³{

• „œ bO½«uð v/ ULý1ÆbOM� “UÐ j³{ ÂU~M¼ tÐ «— 

•Ë uKł XŽdÝ UÐ «— d~¹œ „œ bO½«uð v/ bOM� v� j³{ U¼ „œ “« vJ¹ ÈË— tJO�U~M¼

Æb¹d³Ð VIŽ

جلو گيرى از پاك شدن

uÖ êOÄ p¹ “«Ë U¹ v²ýtÐUA� È« tKOÝ

dÐ “ 78Jý È«ÆbOM� ÁœUH²Ý« Ábz«

براى ضبط مجدد روى كاست محافظت شده

— Ábý t²8Jý q×�u½ UÐ «uáÐ V8Ç —«ÆbO½Uý

براى پاكـ كردن يكـ نوار
.1œ�Lt [/ -, TAPE] Ë Ýáf [L]

)œÝ²~UÁ «5Kv ([L STOP] :—« HAU— œ¼ObÆ

.2u½— È« Ábý j³{ —« „œ qš«œ «2d, ÆbO¼œ —«

uý s¾LD�u½ t� b¹—« „œ —œ È1Ë uł—«b½ œÆœ

.3 tL�œ[PLAY MODE]— dÐ «uJF� X$UŠ »U ²½« È«—«œ t~½ Ë Áœ«œ —UAH ”Æb¹

.4  [a REC]Ë—— vK5« ÁU~²Ýœ ÈÆbO¼œ —UAH «

dÞ ·A

“dÞ Ábz« ·B “dÞ Ábz« ·A

u½V8Ç —«
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91

راديو

موج يابى دستى
)[TUNER/BAND](دستگاه اصلى:  يا [TUNER/AUX]دكمه 1

 فشار دهيد.”AM“ يا ”FM“را براى انتخاب 
Æœuý v� sýË— ÁU~²Ýœ

اي :[REW/44444/g] ىلصا هاگتسد(  [(] اي [)] همكد2
[f/33333/FF](  ديهد راشف سناكرف باختنا ىارب ار.

 tL�œ[(]U¹  [)] ®œÝ²~UÁ «�Kv∫ [REW4/g]U¹ ([f/3/FF]«— 

tÐ vÐU¹ Ãu� ÆbM� —U�œuš vÐU¹ Ãu� tÐ ŸËdý f½U�d" Uð b¹—«bN~½ Ë Áœ«œ —UA"

Æœuý v� n'u²� v¼U~²)¹« 7"U¹ ÂU~M¼

  —U³Ž œuý v� vÐU¹ Ãu� v¹u¹œ«— ÁU~²)¹« p¹ t� v�U~M¼“TUNED”g¹U/ 

Æœuý v� Áœ«œ

v2UÝ—« Ãu� p¹  t� v�U~M¼FM   —U³Ž býUÐ Êbý X"U¹—œ ‰UŠ —œ v¹u¹d²Ý« “ST”
Æœuý v� Áœ«œ g¹U/

ديد باشد شFMاگر پارازيت در 77777
 فشار دهيد. ”MONO“ را براى منايش[PLAY MODE]دكمه  

¼M~U�v �t œ—¹U"X {FOn ÐUýb �b« Ðt �u—  �u½u—«‰ «½²:U» ýbÁ Ë ÄU—«“¹X �U¼g �v ¹UÐbÆ

 tL�œ «œb−�[PLAY MODE]— dÐ «ÆbO¼œ —UA" X2UŠ s¹« uG2 È«

d" dÖ« 5MâL¼Ë bM� dOOGð f½U� XOF{“MONO”uý v� uG2 Æœ

®"AM  ©vK�« ÁU~²Ýœ jIگام فركانسى 77777

 È« t½Uš—U� rOEMð ÂUÖ s¹«9Ã«u�« tÐ «d½¬ bO½«uð v� ULý v2Ë ¨býUÐ v� Èeðd¼uKO� 

 Uð v²"U¹—œ10ÆbO¼œ dOOGð Èeðd¼uKO� 

1ÆË{FOX “FM” —« «½²:U» �MObÆ

2Æœ�Lt [TUNER/BAND] —« "AU— œ«œÁ Ë ½~Nb«—¹bÆ

ÐFb «“ ÇMb ŁU½Ot �H×t /U¹g Šb«'q "d�U½f �Mu½v —« ½AUÊ �v œ¼bÆ ½~t œ«ý7 œ�Lt

—« «œ«�t œ¼ObÆ Šb«'q "d�U½f ðGOOd �dœÁ Ë ÖUÂ ½Oe ðGOOd �v �MbÆ

Ðd«È ÐdÖA7 Ðt ÖUÂ «�Kv¨ �d«Šq ÐUô —« ðJd«— �MObÆ

نكته 
  ULOEMð Êœ«œ dOOGð “« bFÐ”v)½U�d" ÂUÖ“tE"UŠ —œ q³' “« ULý t� «— v¹UN)½U�d" ¨

ÆbOM� rOEMð Á—UÐËœ «— UN½¬ Æb½uý v� „UÄ b¹œuÐ Áœd� ÁdOš–

تنظيم موج
فقط كنترل از راه دور

Æœ—«œ œułË U¼ ÁU~²)¹« rOEMð È«dÐ ‘Ë— Ëœ

b?M?� X?"U?¹—œ b?½«u?ð v?� »U?¹ Ãu?� t?� v?¹UN¼U~²)¹« v�U9تنظيم بطور خودكار:

Æœuý v� rOEMð

d' t� v³Oðdð Ë rOEMð UÐ «— v¹UN¼U~²)¹« bO½«uð v� ULý»—تنظيم بطور دستى:

ÆbOM� »U:²½« «— b½—«œ

 Uð 15 ÈU¼b½UÐ —œ b½«u²O� ÁU~²)¹« FM Ë AMÆœuý rOEMð 

آماده سازى:
œ�Lt[TUNER/AUX]   —« Ðd«È «½²:U»“FM”  ¹U “AM” "AU— œ¼ObÆ

تنظيم بطور خودكار

 È«dÐ —UÐ p¹ «— d¹“ œ—«u�FM Ë AMÆbO¼œ ÂU$« 

"ÆbOM� vÐU¹ Ãu� œuý v� ŸËdý tO2Ë« rOEMð tJOzUł “« «— f½U�d آماده سازى:  

را فشار داده و نگهداريد تا[SHIFT] + [TUNER PGM] دكمه 
فركانس تغيير يابد.

rOEMð «— b½uý X"U¹—œ UN2U½U� o¹dÞ “« bM½«uð v� t� «— v¹UN¼U~²)¹« v�U9 »U¹ Ãu�

Æ ÆbM� v�.آخرين ايستگاه كه تنظيم شود پخش مى شود

تنظيم بطور دستى

ÆbOM� rOEMð —UÐ p¹ È«dÐ «— U¼ ÁU~²)¹« 

 Æ©bOMO³Ð «— XÝ«— XLÝ}®بر روى ايستگاه تنظيم كنيد 1

2[TUNER PGM] + [SHIFT].را فشار دهيد  

  در حال چشمك زدن است”PGM“ضمن اينكه 3
دكمه هاى شماره دار را براى انتخاب يك كانال فشار دهيد.

VOðdð 5L¼ tÐ [g, REW/4] U¹[f, 3/FF] fáÝ Ë Áœ«œ —UA" «— 

[TUNER PGM]+[SHIFT]  ÆbO¼œ —UA" «—

«œb−� ‰U½U� p¹ —œ Èd~¹œ ÁU~²)¹« dÖ«Î„UÄ ‰U½U� Ê¬ —œ œułu� ÁU~²)¹« œuý rOEMð 

Æœuý v�

انتخاب كانالها
فقط كنترل از راه دور

فشار”AM“  يا ”FM“را براى انتخاب  [TUNER/AUX]دكمه1
دهيد.

ار [f, 33333/FF] اي [g,     REW/44444]دكمه هاى شماره دار يا 2
.ديهد راشف لاناك باختنا ىارب
براى انتخاب يك عدد دو رقمي•

 ‰U¦�12 ∫.[2]@[1]@[h10]

راديو

دكمه هاى
شماره گذارى
شده

PLAY MODE

TUNER PGM

, DVD/CD
, TAPE

,,
,

TUNER/AUX

REW/
    /FF

,

SHIFT

DECK 2

DECK 2

, DVD/CD

STOP

REC

DECK 1/2
 DECK 1

DECK 1

TUNER/BAND

REW/   / ,
/   /FF

, TAPE
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”Video“     قسمت 77777
TV Aspect• :4:3 Pan&ScanuKðe¹ÈœUŽ X³½ UÐ Êu¹ (4:3)

— vLOEMðuKð UÐ VÝUM� «e¹uš Êu¹ÆbOM� »U ²½« œ—UM�uBð ÈU¼ ÁdÐ d¹uý v� Áb¹— t×H* ÂU9 Uð œuáÐ«b½Uý

uð qLŽ s¹« tJM¹« d~�®uý lM� p¹œ jÝÆ©œ

• :4:3 LetterboxuKðe¹ÈœUŽ X³½ UÐ Êu¹ (4:3)
uBðuý v� Áœ«œ g¹U/ ÁbOA� X:UŠ tÐ d¹Æœ

• :16:9uKðe¹d²Ö t×H* Êu¹Áœ (16:9)
TV Type•Standard (Direct View TV)

dÐuKð Ÿu½ È«e¹ÆbOM� »U ²½« 5OFð VÝUM� —uDÐ Êu¹•CRT Projector•LCD TV/Projector
•Projection TV•Plasma TV

Time Delay•0ms•20ms•40ms•60ms•80ms•100ms
UÐ «b* dÖ« ¨ULÝöÄ g¹U/ p¹ tÐ ‰UBð« ÂU~M¼

uBðeL¼ d¹d½¬ XO½ ÊU�ÆbOM� rOEMð «

Still Mode•Automatic
uBð Ÿu½— d¹uð ÂU~M¼ tÐ «u� nHÆb¼œ v� ÊUA½ ÁUð• :FielduBð“ d¹Ë ¨XO½ —Uð œU¹uBð XOHO� v:ÆXÝ« 5zUÄ d¹

• :FrameuBð XOHO� vK� —uDÐË ¨XÝ« ôUÐ d¹uBð XÝ« sJ2 v:uý —Uð d¹Æœ

NTSC Disc Output•PAL60uKð tÐ ‰UBð« ÂU~M¼ ∫e¹ Êu¹.PAL
 ÈUNJ¹œ tJO�U~M¼NTSCuý v� g Ä Ëdš b½ vłPAL 60•NTSCuKð tÐ ‰UBð« ÂU~M¼ ∫e¹Êu¹ NTSCÆ

¹U  NTSC—« «½² U» �MOb ®  @*H×t 4 ̈ÝO²r ¼UÈ ðBu¹dÈÆ©

Picture/Video Output•Automatic PAL •
uBð dÖ«Ëdš d¹dQ XO½ ·U* g Ä sOŠ —œ vł‰UM~OÝ X�•NTSC/PAL60∫ šdËłv Ðt ðMEOr “NTSC Disc Output” Ð²~v œ«—œ ® @HLX ÐUô —« �AU¼bÁ �MOb©Æ

uBð d¹— ÈËdš Uð bO¼œ dOOGð « vłJPEG ¨MPEG4 Ë DivXuý Æœ

”Display“     قسمت 77777
Menu Language•English•Français•Deutsch•Italiano•Español•Português

Pуcский ••Nederlands

On-Screen Messages•On•Off

Background  during Play•Black•Grey
“— È« tMO�uBð g Ä ‰öš —œ « d¹JPEG¨ MPEG4 Ë DivX

ÆbO¹U/ »U ²½«

”Others“     قسمت 77777
 DivX RegistrationdÐdš È«u²×� g Ä Ë b¹uBð Èd¹DivX ® U{UIð VŠ dÐ VODÆbýUÐ v� “UO½ X³Ł b� tÐ ©

— ÁU~²Ýœ Ábý X³Ł b�Æb¼œ v� g¹U/ «®@@@@@ t×H* 31—œ ¨—UÐu²×� Á ÈDivX VODÆ©

QUICK SETUP•Yes•No

Re-initialise Setting•Yes: dÖ«Rating® @ t×H* 20— t×H* býUÐ Ábý rOEMð ©uý v� Áœ«œ ÊUA½ e�UHD: ÆœÎ— vNÐUA� e�

uM� d¹œUI� v�U9ÈSetup Ë«  ULOEMð tÐ dÖ v� dÐ tO:Æœœ—Ë «—«tJM¹« “« bFÐ ÆbOM� œ “INIT” Ë— “«— ÁU~²Ýœ ¨bý u×� t×H* ÈË— «u�Uš Ë sýÆbOM� ‘

•No
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ها 
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”Audio“     جدول 77777
Dynamic Range Compression•Off

• :OndÞ “« «b* dÖ« v²ŠdAQ o¹d� Áœdð 5zUÄ ÊœdðôUÐ Ë v¹«b* `DÝ s¹·U* býUÐ r� v¹«b* `DÝ s¹

uÐ— «b* ÊœdÐ ÆbM� v� rOEMð «uKð ÈUýU9 È«e¹v³:«œ UÐ jIQ® ÆXÝ« VÝUM� ÂU~M¼ Vý —œ Êu¹

©bM� v� —U� ‰U²O−¹œ

 Speaker Settings®®®®®          @@@@@زير را ببينيد©©©©©•d�e�È(C)  ∫5.0/4.0/3.0/2.0/1.0/0.0 ms
“— dOšQð ÊU�dÐ «uÖbMKÐ È«d� ÈU¼e�—uÝ Ë ÈÆbO¹U/ rOEMð b½«•—uÝb½«:(LS/RS)  15.0/10.0/5.0/0.0 ms

          (Speaker Settings) تغيير زمان تاخير
(هنگام پخش صداى چند كاناله فعال مى شود)

uÖbMKÐ jIQ®d� ÈU¼e�—uÝ Ë È©b½«

dÐ È«b*  ‰U½U� UÐ tMONÐ È«b* ÊbOMý È«5.1uÖbMKÐ ÂU9 uÖbMKÐ “« dOž tÐ U¼»UÝ È

ËËu� “« ÊUJ¹ tK*UQ —œ b¹UÐ dQ—u³−� dÖ«ÆbMýUÐ 7A½ XOFHuÖbMKÐ b¹d� Èe�U¹ Ë È

—uÝ— b½«e½ «u� tÐ d²J¹œdH 7A½ XOFH“ bO¼œ —«— dOšUð ÊU�dÐ «d³ł È«·ö²š« s¹« Ê«

ÆbOM� rOEMð

خروج

زمان تاخير بلندگوى مركزى

زمان تاخير بلندگوهاى سوراند

ms

ms

L

Exit

LS

R

SW

C

RS 0.0

 0.0

[ENTER]  را انتخاب كرده و [9 9 9 9 9 ,8]براى انتخاب زمان تاخير دكمه 1
را فشار دهيد.

را[ENTER]       را انتخاب كرده[9 9 9 9 9 ,8]      براى تنظيم زمان تاخير دكمه2
فشار دهيد.

براى پايان دادن به تنظيم بلندگو
»U ²½« È«dÐ“Exit”  tL�œ [/] fáÝ Ë Áœ«œ —UAQ «—  [ENTER]ÆbO¼œ —UAQ «—

uQ dÖ« q*«a U¹ b “« d²L� cËUHð ¨bMýUÐ —  d� ‰Ëbł —œ «uÐd� «bOÄ tÞË Áœ

— Ábý tO*uð rOEMðdł« «ÆbOM� «

aÈe?�d?� Èu?ÖbMKÐ  Èe?�d?� Èu?ÖbMKÐ  Èe?�d?� Èu?ÖbMKÐ  Èe?�d?� Èu?ÖbMKÐ  Èe?�d?� Èu?ÖbMKÐ  bb½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ  b½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ  b½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ  b½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ  b½«—uÝ ÈU¼uÖbMKÐ  

U³¹dIð®  ËUHðÎ©rOEMðU³¹dIð®  ËUHðÎ©rOEMð

30d²LO²½UÝ  1.0 ms150d²LO²½UÝ   5.0 ms
60d²LO²½UÝ 2.0 ms 300d²LO²½UÝ10.0 ms
90d²LO²½UÝ 3.0 ms 450d²LO²½UÝ15.0 ms

120d²LO²½UÝ 4.0 ms
150d²LO²½UÝ 5.0 ms92

L

LS

R

SW

C

RS

C

RSLS

cba

a

b

c

u� ∫uÖbMKÐ  vK*« XOFHU¼

u� ∫uÖbMKÐ ‰¬ Áb¹« XOFHU¼

dIð œUFÐ«‚Uð« v³¹

uÖ tK*UQ Ê«bO�XÐUŁ vK*« Êœ«œ ‘

uÖ tK*UQ ∫vK*« Êœ«œ ‘
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 را براى منوى راه انـدازى فـشـار[SHIFT] + [SETUP]     دكمـه1
دهيد.

• X?O?F?{Ë dÖ«QUICK SETUP® @ t?×?H� 9¨b?O?ýU?Ð Áœd?J?½ r?OEMð «— ©

 t×H�QUICK SETUPÆœuý v" d¼Uþ 

 براى آغاز [-] را براى انتخاب يك قسمت و[9 ,8]     دكمه2
انتخاب گزينه ها فشار دهيد.

 براى آغاز [ENTER] را براى انتخاب يك گزينه و[9 ,8]     دكمه3
انتخاب تنظيمات فشار دهيد.

 جهت تنظيم [ENTER] را براى انتخاب و[- ,/ ,9 ,8]     دكمه4
منودن فشار دهيد.

ÆbO¼œ —UA& rOEMð È«dÐ «— —«œ Á—ULý ÈU¼ tL)œ

•dÐ¨ÃËdš È«[SETUP]+[SHIFT] — ÆbO¼œ —UA& «

•— ÁU~²Ýœ dÖ« v²Š bM½U" v" v0UÐ ‰UF&  ULOEMðË— «d0 ‘UÐ ÁœU"¬ X5UŠ È—«

ÆbO¼œ

•eÖ“ t) v¹U¼ tM¹—U) rOEMð Ábý ÁbOA) jš UN½¬ d¹ÆbMýUÐ v" È« t½Uš

Ë XOF{QUICK SETUP eÖ  ULOEMð— U¼ tM¹Ëb×" —œ «u;Ð —«œ t¹UÝ ÁœvÐ

Æb¼œ v" ÂU$«
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دكمه هاى
شماره گذارى
شده

SHIFT

, , , ,
ENTER

SETUP

 ∫‰U¦"منوى Setup

تنظيمات

گزينه
قسمت

Video
Audio
Display
Others

Disc

Setup

Audio English

Menus English

Advanced Disc Review Intro Mode

Subtitle Automatic

Ratings Level 8

ENTER RETURNto  select and press to  exit

93

 L Display MenuOn ↔     Off

0      UðUðUðUðUð     –60      UÐ®2©ÂUÖ 

Auto ،“«“«“«“«“«0       Uð Uð Uð Uð Uð–7

انتخاب اندازه مناسب صفحه
براى ميزان كردن صفحه تلويزيون خود

براى زوم جلو و عقب بطور دستى

Information
Subtitle Position

Subtitle Brightness

Just Fit Zoom

Manual Zoom

 L Display Menu

 RAM  DVD-RW  VR

 DVD-A®0@LX Šd)X œ¼MbÁ ðBu¹d©

DVD-V  VCD  MPEG4  DivX
  On ↔ Off

Auto ،On ،Off
3+      تا 3–از 

Bit Rate Display

GUI See-through
GUI Brightness

 L Other Menu
®@ — éÇ XLÝbOMO³Ð «(
•Ë X?OF{“Play as DVD-Video”— dÐ «g;Ä È«

u"—« œDVDuBð d¹ “« ÈDVDu� ÆbOM) »U;²½« vð

•Ë XOF{“Play as Data Disc”— dÐ «g;Ä È«

JPEGË—dÐ  ¨ÈMPEG4u²×" U¹  ÈDivX
uBðd¹ ÈDVD-RAMp@¹œ p¹ g;Ä U¹ 

HighMATdJKLŽ “« ÁœUH²Ý« ÊËbÐ  œHighMAT
ÆbOM) »U;²½«

Setup
Play as DVD-Video

U¹

Play as DVD-Audio

Play as DVD-VR,
Play as HighMAT

U¹

Play as Data Disc

Quick OSD

براى منايش حالت پخش كنونى
Off،Basics  ، Details

ÐFb «“ Ł³X ¬Ê Öe¹Mt¨ œ)Lt [RETURN] —« Ðd«È

/U¹g œ«œÊ �H×t QUICK OSD  &AU— œ¼Ob

®@ �H×t 14©Æ

ديسكها-استفاده از منوى صفحه منايشى

Other Settings

”Disc“     قسمت  77777
Audio•English•“®©vÐU;²½« ÊUÐ

\1

“ Ÿu½— ÊUÐÆbOM) »U;²½« «•\2Original• \3Other   

Subtitle•\4Automatic•English
“ Ÿu½“ ÊUÐd¹u½— f¹ÆbOM) »U;²½« «•“®©vÐU;²½« ÊUÐ

\1• \3Other   

Menus•English
“ Ÿu½— ÊUÐdÐ «uM" È«p@¹œ ÈU¼•“®©vÐU;²½« ÊUÐ

\1

ÆbOM) »U;²½«

uM" dOOGð“ È “« ÊUÐQUICK SETUP• \3Other   

uð v" eO½—  ULOEMð s¹« b½«dOOGð «

Æb¼œ

Advanced Disc Review•:Intro Mode
®@ t×H� 14©uMŽ d¼dÐ U¹ Ê«— È« t"U½ÆbM) v" —Ëd" «

•:Interval Mode
uMŽ d¼ UNMð t½U¹ Ê«dÐ— È« t"U½v" —Ëd" «

d¼ sOMâL¼ tJKÐ bM)10tK�U& tIO0œ 

“uMŽ p¹ sOÐ v½U"dÐ U¹ Ê«t"U½

ušÆXý«œ b¼«

Ratings—œ rOEMð `DÝ tJO"U~M¼® ÈbMÐ tł8
eO"—œ Ê«— tłdÐ «Ëb×" È«d) œÊœ©býUÐ Ábý »U;²½«

 g;Ä DVDuBðd¹ÆbOM) rOEMð È•8 No Limit•“«1   Uð7
•—u²ÝœË— ÈUNKLF5«— t×H� È«•0 Lock All:Ðd«È łKuÖOdÈ «“ Ä;g

ÆbOM) ‰U³½œœ¹@JNUÈ eO" ÊËbÐÊ«

—œÆÁbý ÈbMÐ tł

—œ dOOGð `DÝ tJO"U~M¼® ÈbMÐ tł 7 Uð0
©býUÐ Ábý »U;²½«

•Unlock Player•Change Password
•Change Level•Temporary Unlock

eO" tJO"U~M¼—œ Ê«— tłd) »U;²½« «¨b¹œ

— t×H�uý v" Áœ«œ ÊUA½ —u³Ž e"Æœ

—u²ÝœË— ÈUNKLF5«— g¹U/ t×H� È‰U³½œ «

ÆbOM)

رمز عبور خود را فراموش نكنيد.
 p¹ dÖ«DVDuBð d¹eO" “« d²AOÐ È—œ Ê«tł

Ë ULý ÁU~²Ýœ —œ t) È«—«—«œ býUÐ Ábý œœ

uý v" Áœ«œ ÊUA½ ÂUOÄ t×H�Æœ

—uš —u³Ž e"— œË «—«d) œ—u²Ýœ fáÝ Ë Áœ

Ë— ÈUNKLF5«— g¹U/ t×H� ÈÆbOM) ‰U³½œ «

\1
“vÐU;²½« ÊUÐ

\2
“Ë—dÐ vK�« ÊUÐuý v" »U;²½« p@¹œ ÈÆœ

\3
—ULýd" b) ÁuÐ t×H� ‰Ëbł —œ tÞ34— Ë «—«ÆbOM) œ

\4
“ dÖ« vÐU;²½« ÊUÐ“Audio”d²Ýœ qÐU0 “ ¨býU³½ ”d¹u½“ Ê¬ —œ f¹v" d¼Uþ ÊUÐ

uýË— dÖ«® œd²Ýœ qÐU0 p@¹œ ÈÆ©býUÐ ”

French Ë German Ë Italian Ë  SpanishË Portuguese Ë Russian Ë

Dutch

 تغيير دادن تنظيمات_ديسكها 
 دستگاه پخش
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منوى اصلى

براى شروع از گزينه اى ويژه Program, Group, Title, Chapter,
 Track, Playlist, Content

براى رد كردن زياد يا كم
) Time Slip(گذشت زمان فقط براى پخش

1 tL�œ[ENTER]— Ëœ «d?Ð —UÐ“ d?~½UA½ g¹U/ È«ÊU�

ÆbO¼œ —UA� dOOGð

2tL�œ [8, 9] —dÐ «“ »U�²½« È«Ë Áœ«œ —UA� ÊU�

 fáÝ[ENTER]— ÆbO¼œ —UA� «

 • tL�œ[8, 9]— dÐ «dÝ È«Ë Áœ«œ —UA� v¼œ XŽ

—«bN~½Æb¹

(Time Search)براى شروع از زمان خاص 
براى تغيير منايش زمان باقى مانده يا سپرى شده

Audio
)@  t×H+15uŽ ¨d� ÷u+ ÈU¼ tFD1 Êœvð(

WMA  MP3براى منايش نوع ديسك كنونى 

Still Picture

Thumbnail

Subtitle

Marker (VR)

Angle

Rotate Picture

Slideshow

Other Settings

براى تبديل به تصوير ساكن

براى نشان دادن تصاوير كوچك شده

)@  t×H+15uŽ ¨d� ÷“ Êœd¹u½U¼ f¹(

 RAM  DVD-RW  VRبراى فراخوانى يك نـشـانـه
تصويرىDVD      ضبط شده برروى دستگاه ضبط

dÐd� È«uš«∫t½UA½ p¹ v½«

 tL�œ@ [8, 9] tL�œ   [ENTER]
Ë UÐ UNJ6¹œ®“ bMÇ XOF{Ë«©È« t¹

براى انتخاب زاويه

براى چرخش تصاوير

براى روشن يا خاموش كردن منايش اساليد
 ثانيه)30 – 0براى تغيير زمانى منايش اساليد (

 RAM  DVD-RW  VR
DVD-A  DVD-V ®16LX Šd�X œ¼MbÁ ðBu¹d©

براى تغيير سرعت پخش
 –“« “x0.6” dÐUð dÐ« “x1.4” dÐÈU¼ ÂUÖ U¹® dÐ« 0.1©

Play Speed

 L Play Menu
Repeat

A-B Repeat

®@ t×H+ 15(

e−ÐJPEG   DVD-RW  VR  RAMuBð XL61®©s�UÝ d¹

 DivX  MPEG4
براى تكرار قسمتى خاص

t?L�œ [ENTER] —Æb?O?¼œ —U?A?� t9Uš Ë ŸËdý tDI½ —œ «

tL�œ «œb−� [ENTER] —dÐ «ÆbO¼œ —UA� uGG È«

Marker

 e−ÐDVD-RW  VR  RAM
 موقعيت براى پخش مجدد5عالمت گذارى تا 

tL�œ [ENTER]— ÆbO¼œ —UA� « d¹cÄ ÁœU�¬ ÊuM�« ÁU~²Ýœ®‘

©ÆbýUÐ v� U¼ t½UA½

dÐ—«cÖ X�öŽ È«u� p¹ È∫XOF1

 tL�œ[ENTER] u)œ tDI½ —œ®— ©Á«ÆbO¼œ —UA� «

Ðd«È Žö�X Öc«—È �u1FOX œ¹~d∫

œ�Lt [/, -] —« Ðd«È «½²�U» “ ”  @œ�Lt [ENTER]  —«

�AU— œ¼ObÆ

dÐd� È«uš«∫t½UA½ p¹ v½«

 tL�œ @ [/, -] tL�œ[ENTER]— ÆbO¼œ —UA� «

dÐd� „UÄ È«∫t½UA½ p¹ Êœ

 tL�œ@ [/, -]  tL�œ [CANCEL]+[SHIFT] ——UA� «

ÆbO¼œ

•œ— šö‰ Ä�g Ðd½U�t —¹eÈ ýbÁ Ë Ä�g ðBUœ�v ŽLq /v �MbÆ

Other Settings

ديسكها-استفاده از منوى صفحه منايشى

Normal
Cinema1∫∫∫∫∫ËUBð— d¹Ë bM� v� ·U+ «dOðËUBð vÖ— d¹«

u�Ðu³NÐ vÐÆbA�Ð v� œ

Cinema2∫∫∫∫∫ËUBð— d¹Ë «Ë bM� v� `{«dOðËUBð vÖd¹

—u�Ð «u³NÐ vÐÆbA�Ð v� œ

 Animation
Dynamic

User ®œ�Lt [ENTER] —« Ðd«È «½²�U»

“Picture Adjustment” �AU— œ¼ObÆ© ®@ ÄU¹5 +H×t —« Ð³O?MOb©

Picture Adjustment
     Sharpness        Contrast

Colour    Brightness
  Ë— ÈU¼ XL61®Ë sýdOð— Á©ÆbOM� rOEMð «  Gamma

“tMO�   ® —UÄ“«u1 ÈU¼ X¹È  Depth Enhancer
— uBð oLŽ Uð b¼œ v� g¼U� «— d¹©ÆbOM� ”U6Š« d²NÐ «

• p6¹œPAL
625i ®«¹M²dGOf©  625p ↔®ÄdËÖdÝOu©

• p6¹œNTSC
525i ®«¹M²dGOf©525p ↔  ®ÄdËÖdÝOu©

Ë tJO�U~M¼XOF{ U¹ “625p” U¹“525p”
—d−MÄ p¹ ¨bOM� v� »U�²½« «uý v� d¼Uþ bOzUð ÁjI� Æœ

Ëdš tÐ dÖ«ËdÄ vłdÖ“UÝ uOÝ UÐ —UÖðKu¹e¹uÊ �²Bq �v

ÐUýOb Ë{FOX “Yes” —« «½²�U» �MObÆ

\

ýLU—Á ½AUÊ œ«œÁ ýbÁ Ðt ½×uÁ Ä�g œ¹6p ¹U ðMEOr

“Picture/Video Output” Ð6²~v œ«—œ ®@ +H×t 21©Æ

Picture Mode

 L Picture Menu

«Öd? Ë{F?OX?“625p”  ¹U?“525p”  —« «½²?�U?» �d?œÁ «¹b?¨

®@ ÝL?X —«ÝX? —« Ð³O?MO?b?©¨ —Ë‘ ð³b?¹q Ðd?«È ðB?u¹d?

šdËłv �MUÝV ÐU ½uŸ �×²u¹U  —« «½²�U» �MObÆ

¼M~?U�O?Jt? œ¹6p PAL —« Ä�?g �v? �MOb?¨ MPEG4 ¹U

�×²uÈ DivX ðBu¹dÈ

Auto ∫∫∫∫∫25 ŽJf œ— ŁU½Ot? œ— �OKr —« ýMUÝU¹v �dœÁ Ë

¬½d« ÐDu— �MUÝ³v ð³b¹q �v �MbÆ

Video∫∫∫∫∫¼M~U�OJt �×²u¹U  ðBu¹dÈ šu» ½AUÊ œ«œÁ /v

ýu½b ¬½d« «½²�U» �MObÆ

¼M~U�OJt œ¹6p NTSC —« Ä�g �v �MOb

Auto1 ®ŽUœÈ©∫∫∫∫∫24 ŽJf œ— ŁU½Ot œ— �OKr —« ýMUÝU¹v

�d?œÁ Ë ¬½d« ÐD?u— �M?UÝ³?v? ð³b?¹q �v?

�MbÆ

Auto2∫∫∫∫∫ŽöËÁ Ðd? 30 ŽJf œ— ŁU½O?t œ— �OK?r 1UÐK?OX ðU

24 ŽJf œ— ŁU½Ot —« ½Oe œ«—« �v ÐUýbÆ

Video∫∫∫∫∫¼M~U�OJt «Ý²HUœÁ «“ Auto1 ¹U Auto2 ̈Ë �OKr

¼UÈ Ë¹bzu?¹v ÐU �AJ?q ¼Ld«Á «ÝX? «¹s ŠUGX

—« «½²�U» /U¹ObÆ

 L Audio Menu

Transfer
Mode

Dolby Pro
Logic II

Dialogue
Enhancer

®@t×H+  26©

شنيدن ديالوگهاى فيلم را آسان مى سازد
DVD-V DTS, Dolby Digital)¨MPEG ¨  –3U¹ ‰U½U�

uGU¹œ UÐ ¨dðôUÐd� ‰U½U� —œ Ábý j³{ ¯e�©È

DivX ¨‰U²O−¹œ v³G«œ® 3uGU¹œ UÐ d²AOÐ U¹ tGU½U� j³{ ¯

d� ‰U½U� —œ Ábýe�©È

On ↔     Off
®@ t×H+ 27©

 DivX  MPEG4  e−Ð

Ëdš— «b+ vłdÐ «uð È«dÖ v¹«b+ bOGu³NÐ ÂÆbA�Ð v� œ

On ↔     Off

Multi Re-master

 را يكبار فشار دهيد.[FUNCTIONS]     دكمه1
 را بـراى[ENTER] را براى انتخـاب مـنـو، و [: ,; ,9 ,8]     دكمـه2

انتخاب منودن گزينه ها فشار دهيد.

 را براى [ENTER] را براى انتخاب گزينـه، و[-, /, 9, 8]     دكمه3
تنظيم فشار دهيد.

ÆbO¼œ —UA� rOEMð È«dÐ «— —«œ Á—ULý ÈU¼ tL�œ

گزينه ها ى نشان داده شده بسته به نوع ديسك متفاوت مى باشند.
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ه 
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Sound
Enhancement

 ®@ ÄU¹5  t×H+—« Ð³OMOb©

Advanced
Disc Review

@] t×H+ 14اى پخشانها بردن عنو، مرور كر
[(ADVANCED DISC REVIEW)

Time
(+R/+RW e−Ð )

94

Video
MPEG4  DivX

منايش تعداد پيكسلها
DivX ¼LâMOs fps ®�d¹r œ— ŁU½Ot© ½AUÊ œ«œÁ �v ýuœÆ

Video Output
Mode

Source
Select

DivX

¼M~U�OJt ŠUGX “Auto” —« «½²�U» �v �MOb —Ë‘

�MUÝV Ðd«È �×²uÈ DivX ÐDu— šuœ�U— ðA�Oh

œ«œÁ �v ýuœ Ë šU—Ã �v ýuœÆ «Öd ðBu¹d +U·

½³uœ¨ Ë{FOX “I (Interlace)” ¹U

“P (Progressive)” —« Ð6²t Ðt —Ë‘ �u—œ «Ý²HUœÁ

œ— ¼M~U�OJt �×²uÈ —ËÈ œ¹6p {³j �v ýuœ «½²�U»

/UzObÆ

 (Progressive) P ¨ (Interlace) I ¨Auto

(ادامه در صفحه بعد)

Per8251(19-21) 6/13/05, 1:48 PM19
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95

, DVD/CD

PLAY MODE

SHIFT

FUNCTIONS

CANCEL

, , , ,
ENTER

ىفداصت شخپ /ىزير همانرب _اهكسيد

شروع پخش برنامه ريزى شده / پخش تصادفى

درهنگام توقف
را براى انتخاب حالت دخلواه فشار دهيد. [PLAY MODE]دكمه

Æb½uý v� d¼Uþ VOðdð tÐ v�œUBð g�Ä Ë Èe¹— t�U½dÐ ÈU¼ t×H�

∫bO¼œ —UA� «— tL$œ s¹« t$ —UÐ d¼

براى خارج شدن از حالت برنامه ريزى و پخش تصادفى
tL$œ[PLAY MODE] ÆbO¼œ —UA� —UÐ bMÇ n)uð X+UŠ —œ «— 

©©©©©14صفحه  @®®®®® روشن است CDهنگاميكه حالت 

VCD CD  WMA  MP3
ÆbOM$ Èe¹— t�U½dÐ bO½«uð v� p0¹œ ÈË— «— U¼ tM¹eÖ v�U9

 را براى انتخاب يك ديسك([5]–[1])دكمه هاى شماره دار 1
فشار دهيد.

 دكمه هاى شماره دار را براى انتخاب گزينه ها فشار دهيد2
) WMA  MP3 سپس[ENTER].(را فشار دهيد 
 رقمى2براى انتخاب يك عدد •

ö¦�25  ∫[5] @ [2] @[h10]

[ENTER] @ [5] @ [2] WMA  MP3

•d� qŠ«1 Ë 2— dÐ «dÐ È«— t�U½e¹eÖ d¹UÝ ÈdJð U¼ tM¹ÆbOM$ —«

 را فشار دهيد.[DVD/CD ,:]     دكمه3

براى انتخاب يك گزينه با استفاده از دكمه هاى جهت دار
dÐeÖ p¹ »U�²½« È« b¹UÐ tM¹[ENTER] Ë [8, 9]— «œb−� fáÝ ¨bO¼œ —UA� «

[ENTER]— dÐ «d$ X³Ł È«ÆbO¼œ —UA� Êœ

براى پاك كردن يك برنامه انتخاب شده
1tL$œ Æ[8, 9] ÆbO¼œ —UA� tM¹eÖ p¹ »U�²½« È«dÐ «— 

2d� Æ qŠ«1 Ë 2— ôUÐ dJð «ÆbOM$ —«

براى تغيير يك برنامه انتخاب شده
1 tL$œ Æ[8, 9]— dÐ «eÖ p¹ »U�²½« È«ÆbO¼œ —UA� tM¹

2 tL$œ Æ[CANCEL]+[SHIFT]—  U¹® Áœ«œ —UA� «[8, 9, /, -]— dÐ «È«

 »U�²½«“Clear” fáÝ Ë Áœ«œ —UA� [ENTER]— Æ©bO¼œ —UA� «

براى پاك كردن كل برنامه
Ë XOF{“Clear all”—  UÐ «[8, 9, /, -]d$ »U�²½«  Ë Áœ[ENTER]— «

ÆbO¼œ —UA�

نكته
برنامه در حافظه باقى مى ماند مگراينكه يكى از موارد زير اتفاق افتد:

–uM$ p0¹œ vMOÝuý “UÐ v½Æœ

–d~¹œ l³M�uý ‰UF� ÈÆœ

–Ë— ÁU~²Ýœd) ‘UÐ ÁœU�¬ X+UŠ ÈdO~Ð —«Æœ

–X+UŠCD Ë— u�Uš U¹ sýuý ‘Æœ

–d~¹œ p0¹œ— È X+UŠ tJO+UŠ —œ® bOM$ »U�²½« v²Ýœ —uDÐ «CDu�Uš ‘

Æ©býUÐ

پخش تصادفى
 خاموش استCDهنگاميكه حالت 

VCD CD
«— p0¹œ ÈË— ÈU¼ tM¹eÖ v�U9 bO½«uð v� v�œUBð X+UŠ —œ g�Ä XOF)u� —œ

ÆbOM$ g�Ä

DVD-A  DVD-V  WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX
ÈË— Ábý »U�²½« ©ÈU¼® tM¹eÖ bO½«uð v� v�œUBð X+UŠ —œ g�Ä XOF)u� —œ

ÆbOM$ g�Ä «— p0¹œ

1DVD-V  WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX DVD-A

دكمه هاى شماره دار را براى انتخاب يك گروه يا عنوان
فشار دهيد.

‰U¦� ∫DVD-V

DVD-A
•dÐË È«—«d$ œËdÖ v�U9 Êœ«b²Ð« ¨UN¼

 tL$œ[/, -]— dÐ « »U�²½« È«“All”
 fáÝ Ë Áœ«œ —UA�[ENTER]— «

ÆbO¼œ —UA�

•dÐËdÖ p¹ “« Êbý Ã—Uš È«—ULý tL$œ ¨Ád� —«œ ÁuÐ— tÞÊbý „UÄ XNł «

ËdÖ Ê¬—u� ÁÆbO¼œ —UA� dE½ œ

 را فشار دهيد.[DVD/CD ,:]     دكمه2

ALL-DISC پخش تصادفى
)14 صفحه @ روشن است (CDهنگاميكه حالت 

VCD CD  WMA  MP3
9U�v Öe¹Mt ¼UÈ —ËÈ 9U�v œ¹0JNU —« �v ðu«½Ob ÐBu—  ðBUœ�v Ä�g $MObÆ

 را فشار دهيد.[DVD/CD ,:]     دكمه
‰U¦�    ∫CD

Random Playback

Title
Choose a title.

1

0 ~ 9 PLAY to startto select

Random Playback

Press PLAY to start

• p0¹œHighMATdÐ dÐ È«— t�U½e¹Ë ÆbýUÐ v� ÁœUH²Ý« qÐU) dOž v�œUBð g�Ä Ë È XOF{“Play as Data Disc”—  —œ «Other Menu® @ t×H� 20Æ©

•DVD-A dÐ—«œ UNJ0¹œ “« všËdÖ È«ËdÖ p¹ »U�²½« “« bFÐ dÖ« ÆbMýUÐ v� v�U{« ÈUN¼— t×H� Á— ¨bý d¼Uþ —u³Ž e�— —u³Ž e�—ULý ÈU¼ tL$œ UÐ «Ë —«œ Á—«Ê¬ Uð bOM$ œ

ËdÖË— bKł tÐ Æb¹U/ g�Ä tÐ ŸËdý Ád� eO½ p0¹œ ÈÆbOzU/ tFł«

برنامه ريزى پخش (تا 32 گزينه) 
 خاموش استCDهنگاميكه حالت 

DVD-A  DVD-V  VCD CD  WMA MP3  JPEG MPEG4  DivX
ÆbOM$ Èe¹— t�U½dÐ p0¹œ ÈË— «— U¼ tM¹eÖ v�U9 bO½«uð v� g�Ä XOF)u� —œ

1DVD-V  DVD-Aدكمه هاى شماره دار را براى انتخاب يك  
WMA     گروه  MP3  JPEG MPEG4  DivX  را[ENTER]  سپس(

فشار دهيد) يا عنوان فشار دهيد.

دكمه هاى شماره دار را براى انتخاب يك بخش يا قطعه/2
WMA     محتوى فشار دهيد  MP3  JPEG MPEG4  DivX  سپس(

[ENTER].(را فشار دهيد 
•d� qŠ«1 Ë 2— dÐ «dÐ È«— t�U½e¹eÖ d¹UÝ ÈdJð U¼ tM¹ÆbOM$ —«

 را فشار دهيد.[DVD/CD ,:]     دكمه3

دكمه هاى
شماره گذارى
شده

برنامه ريزى/پخش تصادفى_ديسكها  

 رقمى2براى انتخاب يك عدد •
ö¦�25 ∫     [5] @ [2] @[h10]

  WMA  MP3  JPEG MPEG4  DivX
[ENTER] @ [5] @ [2]

← dÐ— t�U½e¹Èv�œUBðu�Uš©ÈœUŽ g�Ä® ‘ ←

Program Playback

ENTERto select and press PLAY to start

DiscNo. T/G C/T

Play

Clear

Clear all

Choose a title and chapter.

1

∫‰U¦� DVD-V

Per8251(18)1 6/7/05, 5:49 PM18
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HighMATTM پخش ديسكهاى
WMA  MP3  JPEG

در حالت توقف1
را فشار دهيد.     [TOP MENU]     دكمه

را براى انتخاب گزينه فشار داده، سپس[: ,;  ,9 ,8]       دكمه2
[ENTER].را فشار دهيد 

•—u� —œd� s¹« “UO½  — tKŠdJð «ÆbOM� —«

New Pla

 Prev Return  Next 

New Playlist  I tem Long Name Display Te PAG E   1 / 3

M e n u 1 M e n u 2

M e n u 3

P l ay  l i s t 1

P l ay  l i s t 2 P l ay  l i s t 3

براى تغيير زمينه منو•
 tL�œ [FUNCTIONS]—ÆbO¼œ —UA� «

“Ë— Ábý j³{ X$UŠ tÐ tMO�ÆbÐU¹ v� dOOGð p)¹œ È

براى خروج از صفحه•
 tL�œ[L]— ÆbO¼œ —UA� «

انتخاب از ليست

در خالل پخش1
را فشار      [MENU]دكمه
دهيد.

[9 ,8]  سپس [/]دكمه 2
را براى تبديل از بني ليست

“Playlist” ،“Group”يا 
“Content”.فشار دهيد 

[9 ,8]  سپس [-]دكمه 3
 را[ENTER] را براى انتخاب يك گزينه فشار داده و سپس 

فشار دهيد.
•tL�œ  [ANGLE/PAGE]+[SHIFT]—dÐ «dÄ È«“« ‘ چند “ r¼ —uDÐ jšÊU�

ÆbO¼œ —UA�

براى خروج از صفحه•
tL�œ  [MENU]—ÆbO¼œ —UA� «

DVD-RW (DVD-VR)/RAM پخش ديسكهاى
RAM  DVD-RW  VR

•uMŽË— tJO�U~M¼ jI� UN½«uý v� d¼Uþ bMýUÐ Ábý j³{ p)¹œ ÈÆb½

•uð v/ ULýdÐ bO½«uMŽ Ë g8Ä ÈUN²)O$ ¨U¼ t�U½— p)¹œ ÈU¼ Ê«ÆbO¼œ dOOGð «

پخش برنامه ها
1 tL�œ tL�œ tL�œ tL�œ tL�œ [DIRECT NAVIGATOR]ÆbO¼œ —UA� «—ÆbO¼œ —UA� «—ÆbO¼œ —UA� «—ÆbO¼œ —UA� «—ÆbO¼œ —UA� «—

يا دكمه هاى[9 ,8] دكمه 2
شماره دار را براى انتخاب يك

برنامه فشار دهيد.
• tL�œ [ANGLE/PAGE]+[SHIFT]

—dÐ «dÄ È«t×H� tÐ t×H� —uDÐ ‘

ÆbO¼œ —UA�

براى انتخاب يك عدد دو رقمى•
 ö¦�23 ∫.[3] @ [2] @[h10]

•tL�œ  [:]—dÐ «u� g¹U/ È«—«u� œułdÐ —œ œÆbO¼œ —UA� p)¹œ Ë t�U½

 را فشار دهيد. [ENTER]دكمه3
براى خارج شدن از صفحه•

tL�œ  [DIRECT NAVIGATOR]—ÆbO¼œ —UA� «

پخش كردن ليست پخش

©ÆbýUÐ v� g8Ä X)O$ È«—«œ p)¹œ tJO�U~M¼ jI�®

را فشار دهيد.[PLAYLIST]  دكمه 1
يا دكمه[9 ,8] دكمه 2

هاى شماره دار را براى انتخاب
 ليست پخش فشار دهيد.

•tL�œ  [ANGLE/PAGE]+[SHIFT]
—dÐ «dÄ È«t×H� tÐ t×H� —uDÐ ‘

ÆbO¼œ —UA�

براى انتخاب يك عدد دو رقمى•
 ö¦�23 ∫.[3] @ [2] @[h10]

را فشار دهيد.[ENTER]  دكمه 3
براى خارج شدن از صفحه•

tL�œ  [PLAYLIST]—ÆbO¼œ —UA� «

شن
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 از
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ها 
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Direct Navigator

11/ 1(WED) 0:05 Monday feature1

1/  1 (MON) 1:05 Auto action2

2/  2 (TUE) 2:21 Cinema3

3/  3 (WED) 3:37 Music4

4/10(THU) 11:05 Baseball5

DateNo. On T i t l e Contents

RETURNto  select to  exit0 9

 
∫‰U¦�

11/1 0:00:01 City Penguin1

1/ 1 0:01:20 Ashley at Prom2

2/ 2 1:10:04 Formula one3

3/ 3 0:10:20 Soccer4

4/10 0:00:01 Baseball5

DateNo. Total Time T i t l e Contents

P l a y l i s t

ENTER RETURNto  select  and  press to  exit0 9

21

 ∫‰U¦�

∫‰U¦�

∫uM�uM�— ÈbFÐ ÈbM� v� h8A� «

—uDÐU¹ g8Ä ÈU¼ X)O$ tJ¹

uM�uý v� Áœ«œ ÊUA½ d~¹œ Èœ

— g8Ä ∫g8Ä X)O$bM� v� “Už¬ «

96

Playlist

1    Love Me Do

2    From Me to You

3    She Loves You

4    I Want to Hold Your Hand

5    Can’t Buy Me Love

No.                   Content title

Group
Content

Playlist

RETURN   to exit0 ~ 9  to select     ENTER   to play

All by Artist The Beatles

∫‰U¦�

بخشها را يكى يكى پخش منائيد.77777
در حاليكه منوى ليست پخش منايش داده مى شود.1

را فشار دهيد.[-] دكمه 
 فشار داده و”Scene List“را براى انتخاب [9 ,8]  دكمه 2

 [ENTER].را فشار دهيد
•“Contents”— g8Ä X)O$  UŽöÞ« Æb¼œ v� ÊUA½ «

را براى انتخاب يك بخش فشار داده و[-, /,9 ,8] دكمه 3
 را فشار دهيد.[ENTER]سپس 

تذكراتى درباره كپى زدن ديسكهاى داده
• “« gOÐ tJO�U~M¼8ËdÖ Ë Áuł—«œ œËdÖ XA¼ s¹« ¨œË— v~L¼ ÁuLŽ jš p¹ ÈÈœ

uý v� Áœ«œ ÊUA½ uM� g¹U/ t×H� —œÆb½

•Ë —u²O½U� g¹U/ t×H� Ë uM� g¹U/ t×H� 5Ð vðU�ö²š« XÝ« sJ2ułœ

ÆbýUÐ t²ý«œ

•— XJÄ UÐ Ábý j³{ ÈUNK¹U� g8Ä tÐ —œUM ÁU~²Ýœ s¹«ÆbýUÐ v/ X¹«

DVD-RAM
• UÐ b¹UÐ ÈUNJ)¹œUDF2.0“UÝ ÆbMýUÐ —UÖ

CD-R/RW
• UÐ b¹UÐ UNJ)¹œISO9660 `DÝ 1 U¹ 2“UÝ dÐ e−Ð® bMýUÐ —UÖd� È«ÈUN²�

d²)ÖÆ©Áœ

•— vA8Ð bMÇ ÈUNJ)¹œ ÁU~²Ýœ s¹«—uÄUÝ «Ë bM� v�  —UO)Ð œ«bFð dÖ« v$

“Ë g8Ð ÈœU¹uł“ býUÐ t²ý«œ œd²AOÐ ÊU�dÐ Èuš “UO½ g8Ä ŸËdý È«uÐ b¼«Æœ

DVD-R/RW
•dÐ UÐ b¹UÐ ÈUNJ)¹œ Z¹UDF“UÝ  bMýUÐ —UÖ(UDF 1.02/ISO9660)Æ

•— vA8Ð bMÇ ÈUNJ)¹œ ÁU~²Ýœ s¹«—uÄUÝ «g¹U/ vK�« g8Ð jI� ÆbM� v/  

uý v� Áœ«œÆœ

نامگذارى فايلها و پوشه ها (فايلها بصورت محتويات و پوشه ها بصورت
گروه، دراين دستگاه در نظر گرفته شده اند.)

“ —œuÄ ÂU½ ¨j³{ ÊU�— tý—«œ b¹UÐ ÂU½ s¹« ÆbO¹U/ h8A� «È«

—ULý—«œ t� býUÐ v¹U¼ Á— È«ËU)� ÈUNLMË ¨bM²)¼ È

dð tÐ b¹UÐu)œ VOðdÐ Á«dM g8Ä È«dOÖ —«X$UŠ s¹«® b½

©ÆbMJ½ qLŽ tE( Ê¬ —œ XÝ« sJ2

—«œ b¹UÐ UNK¹U�u)Ä È«® bMýUÐ b½@— 5¹UÄ XL)M «

Æ©bOMO³Ð

WMAu)Ä®  b½ “.WMA” U¹“.wma”©

•dÝdA� XŽ“UÝ Áœ“UÝ È sOÐ ∫—UÖ48—œ X¹UÐ uKO� 

 Ë tO½UŁ320tO½UŁ —œ X¹UÐ uKO� 

•ÈUNK¹U�  WMA— b½« Ábý XE�U×� Êbý vá� “« t�«

uð v/ÆbOM� g8Ä bO½«

•v¹UðbMÇ XOÐ Œd½ ÁU~²Ýœ s¹«  (MBR)——uÄUÝ « 

ÆbM� v/

 MP3u)Ä® b½ “.MP3”U¹“.mp3” ©

•dÝdA� XŽ“UÝ Áœ“UÝ È sOÐ ∫—UÖ32 Ë tO½UŁ —œ X¹UÐ uKO� 320—œ X¹UÐ uKO� 

tO½UŁ

•u)Ä ÁU~²Ýœ s¹«ÈU¼b½  ID3——uÄUÝ «ÆbM� v/  

•dÝu/ ÈUN²ŽdOÖ t½“UÝ È ∫—UÖ8 ¨11.02 ¨12 ¨16 ¨22.05 ¨24 ¨32 ¨44.1Ë 

48uKO� d¼Æeð

JPEGu)Ä®  b½“.JPG” ¨“.jpg” ¨“.JPEG”  U¹ “.jpeg”©

•dÐÈUNK¹U� Êb¹œ È«  JPEGË—∫ÁU~²Ýœ s¹« È

— UN½¬ ≠uÐ «—Ëœ p¹ tKOÝ—«b½U²Ý« UÐ t� v$U²O−¹œ 5Ð œDCFuM® dÞ 5½«vŠ«

dÐ—Ëœ q¹U� r²)OÝ È« t8)½ ©5Ð1.0“UÝ dO~Ð býUÐ v� —UÖdÐ Æb¹“« vš

—Ëœ—«œ v$U²O−¹œ ÈUNMOÐdJKLŽ È«uð t� bMýUÐ v� v¹U¼œ—«b½U²Ý« jÝ œDCF
 t8)½1.0“UÝ dÇ bM½U� bMýUÐ v/ —UÖuš gšuBð —U�œXÝ« sJ2 t� d¹

uBð— d¹Æb¹U/ Áb¼UA� qÐUM dOž «

≠— UNK¹U�d½ rNÐ «e¹— UN½¬ ÂU½ Ë b¹uŽ «ÆbOMJ½ ÷

•ËUBð g8Ä tÐ —œUM ÁU~²Ýœ s¹«d×²� d¹ ¨„MOTION JPEGd� d¹UÝ Ë ÈUN²�

ËUBð ¨tÐUA� “« dOž s�UÝ d¹JPEG bM½U�® TIFFËUBð U¹ ©dL¼ d¹«b� UÐ Á«

ÆbýUÐ v/

MPEG4u)Ä®  b½ “.ASF”U¹“.asf” ©

• ÈU¼ Áœ«œMPEG4“UÝ¤  UÐ dÖSD VIDEO—«b½U²Ý«®  œASFr²)OÝØ©

uBðd¹ ÈMPEG4ËdÄ® u� r²)OÝØ©ÁœUÝ q¹U� vðG.726UÐ Ábý j³{ ›

—Ëœu� ÈUNMOÐ vðSD j³{ ÈUN¼U~²Ýœ U¹ DVD— uð v� «ÁU~²Ýœ s¹« UÐ Ê«

d� g8ÄÆœ

•Ë ÈU¼ Áœ«œ UÐ XÝ« sJ2 Ábý j³{ ÈU¼ Áœ«œËUHð vFM«ÆbMýUÐ t²ý«œ  

DivXu)Ä®  b½“.DIVX” ¨“.divx”  ¨“.AVI” U¹ “.avi”©

• ÈU¼ Áœ«œDivX— uÐ t� « t8)½ tKOÝ3.11 ¨4.x ¨5.x r²)OÝ¤ DivXuBð d¹ØÈ

u� r²)OÝ vðMP3 U¹ ‰U²O−¹œ v³$«œ ¨MPEG— b½« Ábý t²šUÝ ›uð v� «bO½«

ÆbOM� g8Ä

•GMCdOł® dŠ Ê«—uÄUÝ ©v½UNł X�uý v/  Æœ

• ÈUNK¹U�DivX—eÐ  “« d²Ö2Ë— XÝ« sJ2 f�bM¹« ÊËbÐ U¹ X¹UÐ U~OÖ s¹« È

u8Ð ÁU~²Ýœuý Áœ«œ ÊUA½ vÐÆb½

• d¦�« bŠ Uð ÈUN²Mœ v�U9 ÁU~²Ýœ s¹«(NTSC) 720 x 480Ø

(PAL) 720 x 576— —uÄUÝ «Æb¹U/ v�  

•uð v� Uð bO½«8“ Ë «b� Ÿu½ d¹u½— f¹Ë— «ÆbOzU/ »U8²½« ÁU~²Ýœ s¹« È

001

001group

001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3

002group

003group
001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3
004track.mp3

001track.mp3
002track.mp3
003track.mp3

MP3 مثال:  
     

—tA¹
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,

MENU,
PLAYLIST,
ANGLE/PAGE

SHIFT

FUNCTIONS

TOP MENU,
DIRECT

NAVIGATOR
, , , ,

ENTER

پخش ديسكهاى داده
WMA MP3  JPEG  MPEG4  DivX

 ÈUNK¹U�JPEG ¨MPEG4 Ë DivXÈUNJ�¹œ ÈË—  DVD-RAM  U¹ HighMAT
 ÊËbÐ bO½«uð v� «—«Ý²HUœÁ «“ ŽLKJdœ  HighMATÄ!g #MOb ® @&H×t20 ¨

“Play as Data Disc” œ— Other Menu©Æ

پخش گزينه ها به ترتيب (منوى پخش)

 را فشار دهيد. [TOP MENU]دكمه1
را براى انتخاب[9 ,8]      دكمه2

DivX)تصويرى (WMA/MP3/JPEG/MPEG4/     “All”،      “Audio”
(WMA/MP3)،     “Picture” (JPEG)     يا

 DivX)تصويرى “Video”(MPEG4/ فشار داده، سپس[ENTER]
را فشار دهيد.

براى خروج از صفحه•
tL#œ[TOP MENU] ÆbO¼œ —UA� «— 

پخش از گزينه انتخاب شده (منوى نويگيشن)

را فشار دهيد. [MENU]دكمه 1
را براى انتخاب گروه يا موارد صوتى/[- ,/ ,9 ,8]  دكمه 2

 را فشار دهيد.[ENTER]تصويرى/ محتوى فشار داده و 
•d# X�O. “« bFÐu� v�U9 Êœ—«ËdÖ p¹ —œ œd~¹œ X�O. ¨ÁdÐ ÈËdÖ È«ÈbFÐ Á

uý v� d¼UþÆœ

براى به ترتيب پخش شدن موارد در گروه3
 را فشار دهيد.[ENTER] دكمه 

براى شروع شدن پخش از موارد انتخاب شده
 را فشار دهيد.[9 ,8]دكمه  

‰U¦�∫

استفاده از منوى فرعى77777
درحاليكه منو منايش داده مى شود1

را فشار دهيد.      [FUNCTIONS]دكمه

ÆbMýUÐ v�  ËUH²� —«e�« Âd½ Ÿu½ tÐ t²�Ð Ábý Áœ«œ g¹U/ ÈU¼ tM¹eÖ

Groups and contents are displayed.

Contents only

Groups only

Thumbnail images

To go to next group 

To go to previous group

JPEG only

MPEG4 and DivX video only

WMA/MP3 and JPEG

To switch between guide messages 
and the elapsed play time indicator
To search by content or group title
(     see below)

WMA/MP3 only

WMA MP3

WMA MP3

JPEG

Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group

All
Audio
Picture
Video

Help display
Find

را براى انتخاب منوى فرعى فشار داده و[9 ,8] دكمه 2
[ENTER].را فشار دهيد 

جستجو از طريق عنوان گروه يا مورد77777
È«d?Ð «— Èœ—u?� Ê«u?M?Ž U?¹ ¨Áœd?# X?¹ö?¹U?¼ ÁËd?Ö Èu?−²�ł È«dÐ «— ÁËdÖ p¹ Ê«uMŽ

ÆbOM# sýË— œ—u� Ê¬ Èu−²�ł

 قسمت باال را ببينيد)@درحاليكه منوى فرعى منايش داده مى شود (1
”Find“ را براى انتخاب [99999 ,88888]دكمه 

 را فشار دهيد.[ENTER]فشار داده و 

,8]دكمه 2   را براى انتخاب يك كاراكتر فشار داده و سپس[9
[ENTER].را فشار دهيد 

•dÐË È«—«d# œ—U# Êœd²#«— qLŽ s¹« ÈbFÐ ÈU¼dJð «ÆbOM# —«

•u�—«uý v� u−²�ł 5MâL¼ dð 5zUÄ œÆb½

•œ#Lt [(, )] —« Ðd«È —œ #dœÊ  “«Ð5 A¨ E¨ I¨ O ËU  �AU— œ¼ObÆ

• tL#œ[/]— dÐ «d# „UÄ È«—U# p¹ ÊœÆbO¼œ —UA� d²#«

•uMŽ tJO�U~M¼—U# q�Uý ÈU¼ Ê«d²#«Ë ÈU¼—«— Ábý œbOM# v� u−²�ł «

® X�öŽ— ©dI «ÆbO¼œ —«

•dÐu−²�ł È«uMŽ Èuð Ábý “Už¬ ÈU¼ Ê«—U# jÝd²#«Ë ÈU¼—«X�öŽ Ábý œ

®— ©dÐ ÆbO¹U/ „UÄ «d# t�U{« È«® X�öŽ œb−� ÊœuM� ¨ ©d� È— vŽ«

eÖ Ë Áœ«œ g¹U/ «œb−� tM¹“Find”— ÆbO¹U/ »U!²½« «

 فشار داده و سپس”Find“  را براى انتخاب [-]دكمه 3
[ENTER].را فشار دهيد 

Æœuý v� d¼Uþ u−²�ł t−O²½ t×H&

,8]دكمه 4  را براى انتخاب گروه يا مورد فشار داده و سپس[9
[ENTER].را فشار دهيد 

CDپخش از قطعه انتخاب شده از روى 
CD jI�® CDCD(فقط 

 g!Ä ÂU~M¼ tÐ U¼ Ê«uMŽCDÆb½uý v� d¼Uþ 7� 

 را فشار دهيد.[MENU]يا [TOP MENU] دكمه 1
 ∫‰U¦�CD7� 

CD Text           1/14       0:53

Disc Title :  Celine Dion     One Heart
Disc Artist :  Celine Dion
Track Title :  I Drove All Night (Album Version)
Track Artist : 

  1.        I Drove All Night (Album Version)
  2.        Love Is All We Need (Album Version)
  3.        FAITH (Album Version)
  4.        In His Touch (Album Version)
  5.        One Heart (Album Version)
  6.        Stand By Your side (Album Version)
  7.        NAKED (Album Version)
  8.        Sorry For Love (Album Version)
  9.        Have You Ever Been In Love (Album Version)
10.        Reveal (Album Version)

TT

RETURN   to exitto select and press   ENTER

را براى انتخاب كردن قطعه هاى صوتى فشار[9 ,8] دكمه 2
 را فشار دهيد.[ENTER]داده و سپس 

• tL#œ[ANGLE/PAGE]+[SHIFT]— dÐ «dÄ È«d# ‘t×H& tÐ t×H& Êœ

ÆbO¼œ —UA�

• tL#œ[FUNCTIONS]— dÐ «u� Êœ«œ g¹U/ È«u� Ë g!Ä XOFIuM# XOFIv½

ÆbO¼œ —UA�

براى خارج شدن از صفحه•

 tL#œ [TOP MENU] U¹[MENU]ÆbO¼œ —UA� «— 

ديسكها _ استفاده از منوى نويگيشن

ËdÖu� Ë U¼ Á—«uý v� Áœ«œ ÊUA½ œÆb½

u� jI�—«œ

ËdÖ jI�U¼ Á

ËUBðu# d¹ Ábý pÇJPEG
dÐ— È«ËdÖ tÐ 7�ÈbFÐ Á

dÐ— È«ËdÖ tÐ 7�vK³I Á

     WMA/MP3 ¨JPEG ¨ MPEG4 Ë DivXuBð d¹È

 jI� WMA/MP3
jI� JPEG

 jI�MPEG4 Ë DivXuBð d¹È

— ÈUN�UOÄ 5Ð q¹b³ð “ d~½UA½ Ë ULM¼«dáÝ ÊU�g!Ä Ábý È

dÞ “« u−²�ł uMŽ o¹ËdÖ Ê«—u� U¹ Áœ

®  @— t×H& 5zUÄ©bOMO³Ð «

•tL#œ[ANGLE/PAGE]+[SHIFT] — dÐ «dÄ È«d# ‘—œ t×H& tÐ t×H& Êœ

Ëb×�ËdÖ ÁœuL−� U¹ ÁÆbO¼œ —UA� tŽ

 در حال نشان دادنWMA/MP3براى لذت بردن از گوشن دادن به موارد •
روى صفحه.     JPEGتصوير 

 q¹U� p¹ «b²Ð«JPEG— u� fáÝ Ë ¨bOM# »U!²½« «—«— v¹«b& œÆbO¹U/ »U!²½« «

dð®©ÆbýUÐ v/ ‰UF� qÐUI� ÈUN³Oð

براى خارج شدن از صفحه•
 tL#œ[MENU]— ÆbO¼œ —UA� «

شن
گي

وي
ى ن

نو
 م

 از
ده

فا
ست

_ ا
ها 

ك
س

دي

—ULýËdÖ Á—u� Ë Á—œ t# Èœg!Ä ‰UŠ

bMýUÐ v�

 ÈUNK¹U�WMA/MP3

ËdÖu� U¹ Á—«—œ t# Èœ‰UŠ

— bMýUÐ v� g!Ä«

bM# v� h!A�

MPEG4Ë DivX uBð d¹È

 ÈUNK¹U�JPEG
—ULýÁbý »U!²½« vKF� ÈU¼ Á

ËdÖÁ u�—«œ

:

:

:

Navigation Menu        2           5          MP3      1:54

FUNCTIONS   to display the sub menu RETURN   to exit

Group 002/003 Content 0005/0012

GG CC

     Breaking The Habit
     Dont_Stay
     Faint
     Hit_The_Floor_ _Abyss
     Lirkin Park [Hyorid Theor
     Lirkin Park_Cure For The
     Lirkin_Park_ _Metora_
     Lirkin_Park_ _Metora_
     Lying_From_You
     Somewhere_I_Belong
     Lady Starfish
     Life on Jupiter

Sep 15 2003
    Lirkin Park  Meteora
    Penguins

:

; :

:
:

FindA

دكمه هاى
شماره گذارى

شده

97
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Functions

Repeat Off
Chapter
Title

Off

عوض كردن نسبت زوم
 RAM  DVD-RW  VR  ©d¹uBð ÁbM¼œ X�dŠ XL��® ÅDVD-A

DVD-V  VCD MPEG4  DivX

ÆbM� ¯—eÐ t×H� ÊË—œ Êbý Á“«b½« È«dÐ «— ÍuBð UN½«uð v) X*UŠ s¹«

در خالل پخش

[SHIFT] + [ZOOM]      دكمه
را چند مرتبه براى انتخاب ميزان

(Just Fit Zoom)نسبى بزرگنمايى 
 فشار دهيد.”Auto“يا وضعيت 

RAM  DVD-RW  VR  ©„d×²) d¹uBð g/Ð® DVD-A  DVD-V  VCD

Cinemascope2Cinemascope1American Vista

   16:9 Standard         European Vista      4:3 Standard      Auto

 ∫‰U¦)16:9 Standard (16:9)
4:3 Standard (4:3)

European Vista (1.66:1)
American Vista (1.85:1)
Cinemascope1 (2.35:1)
Cinemascope2 (2.55:1)

MPEG4  DivX

   

 • Ë s¹« UNJ�¹œ j³{ oÐUD)ÆbMJ½ qLŽ XÝ« sJ2 XOF{

)Manual Zoomتنظيمات دقيق (
ÐFb «“ «½²/U» ½�³X þU¼dÈ «“ �³q ðMEOr ýbÁ ¹U “Auto” ̈œ�Lt [;;;;;, :::::] —« DAU— œ¼ObÆ

– “« “x1.00”dÐ  Uð dÐ«“x1.60”dÐ Ë —œ® dÐ« ÈU¼ bŠ«0.01©

– “« “x1.60”dÐ  Uð dÐ«“x2.00”dÐ Ë —œ® dÐ« ÈU¼ bŠ«0.02©

– “« “x2.00”dÐ  Uð dÐ«“x4.00”dÐ ® dÐ«Ë —œÈU¼bŠ« 0.05® © jIDMPEG4  DivX©

•u?Kð UÐ oÐUD) e¹—e?Ð XÝ« sJ2 Ê¬  ULOEMð Ë Ábý qB²) Êu¹ U?ð v¹ULMÖ“x4.00”
dÐÆbýU³½ sJ2 dÐ«

 • tL�œ[;, :]  —dÐ «dÝ È«—«bN~½ Ë Áœ«œ —UAD Êbý dð l¹Æb¹

عوض كردن سرعت پخش
RAM  DVD-RW  VR  ©d¹uBð ÁbM¼œ X�dŠ XL��® DVD-A  DVD-V

در خالل پخش
،”Normal“را براى انتخاب [SHIFT] + [PLAY SPEED] چند بار 
“Fast” يا “Slow”.فشار دهيد 

Functions

Play Speed 1.0
Fast
Slow

Normal

 واحد)0.1 (در ”x1.4“ تا ”x0.6“تغيير دادن سرعت پخش بين محدوده 
 tL�œ[;, :]ÆbO¼œ —UAD œuý v) Áœ«œ g¹U/ ôUÐ ÂUOÄ  tJO*UŠ —œ «— 

•  tL�œ[:, DVD/CD]— dÐ «dÐ È«ÆbO¼œ —UAD ÈœUŽ g/Ä X*UŠ tÐ 7AÖ

•dJKLŽ s¹«u×½ tÐ t²�Ð XÝ« sJ2 œÆbMJ½ qLŽ p�¹œ Êbý j³{ Á

انتخاب زاويه و چرخش/بهبود تصوير ساكن
 را چند بار براى انتخاب زاويه[SHIFT] + [ANGLE/PAGE]دكمه 

يا چرخش و بهبود تصوير ساكن فشار دهيد.
t¹Ë«“ »U/²½« ≠ ©v¹UðbMÇ ÈU¼ t¹Ë«“ UÐ®  DVD-V

s�UÝ d¹uBð œu³NÐ – DVD-A

©ÆbO¼œ —UAD 1 t×H� tÐ 7D— È«dÐ «—  [RETURN] tL�œ® 

s�UÝ d¹uBð gšdÇ – JPEG

عوض كردن قطعه هاى صوتى
RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  VCD

©t½UÖbMÇ vðu� ÈU¼ tFD� UÐ Á«dL¼® DivX
را چند مرتبه براى انتخاب قطعه[SHIFT] + [AUDIO]      دكمه

صوتى فشار دهيد.
RAM  DVD-RW  VR  VCD

uð v) tL�œ s¹« “«dÐ bO½«»U/²½« È«“L” ¨ “R” U¹ “L R”
ÆbOM� ÁœUH²Ý« eO½

DivX
uý v) Áœ«œ g¹U/ uM) tJO)U~M¼œ

 tL�œ [;;;;;, :::::]—dÐ « »U/²½« È«“L” ¨“R” U¹ “LR”ÆbO¼œ —UAD 

—U� ÈUNJ�¹œ®Ë«©t�  DVD-V
uý v) Áœ«œ g¹U/ uM) tJO)U~M¼œ

 tL�œ[;;;;;, :::::]— dÐ «Ë »U/²½« È«XOF{“On”  U¹“Off” —Ë¬ XNł È«b� ·cŠ U¹ Êœ

ušÆbO¼œ —UAD ÁbM½«

dÐeł È«— d²AOÐ  UOz— p�¹œ ÈULM¼«u/Ð «ÆbO½«

نوع و داده هاى سيگنال
DTS/MPEGØ0 DigitalØLPCM/PPCM‰UM~OÝ Ÿu½ ∫

 kHzu/®dÐ t½—«œdD ÈØ©v�½U�bitØ ch—ULý®©UN*U½U� Á

∫‰U¦) 3/2 .1ch
1∫d)e�È

2∫uKł éÇ— ´ v¹uKł XÝ«v¹

3∫uKł éÇ— ´ v¹uKł XÝ«d) ´ v¹e�È

0∫—uÝ È«b� ÊËbÐb½«

1∫—uÝ È«b�u) b½«u½

2∫—uÝ È«b�d²Ý« b½«—ØéÇ® u¹©XÝ«

1∫ÆdD dŁ«5¹UÄ f½U�

u) v*UM~OÝ dÖ«®ułuý v/ Áœ«œ g¹U/ býU³½ œ©œ

 •DivX— v?¹«b?� tâ½UMÇ Ë— dÐ «u?B?ð p�¹œ p¹ Èd?¹È DivX ŸËd?ý b?O¼œ dOOGð

—«bI) g/ÄÆbA� v) ‰uÞ È

عوض كردن زيرنويس ها
         DVD-V  ©v?¹UðbMÇ ÈU¼ f¹u½d¹“ UÐ® DivX  (SVCDjID® VCD

 را چند بار براى انتخاب زبان[SHIFT] + [SUBTITLE]دكمه 
زيرنويس فشار دهيد.

 •Ë— È+R/+RW—U?Lý XÝ« sJ2 ¨“ Ád¹u½dÐ f¹“ È«d¹u½Áœ«œ g?¹U/ t� v¹UN�¹

uý v/uý Áœ«œ ÊUA½ b½Æœ

براى منايش/لغو زيرنويس ها
 tL�œ[;;;;;, :::::] —dÐ « »U/²½« È«“On” U¹ “Off”ÆbO¼œ —UAD 

RAM  DVD-RW  VR XOF{Ë® On/OffbýUÐ v) v¹UNJ�¹œ —œ jID 

©XÝ« f¹u½d¹“ È«dÐ Êbý sýË— ‘u)Uš  UŽöÞ« È«—«œ t�

”Off“ يا ”On“را براى انتخاب [SHIFT] + [SUBTITLE] دكمه 
فشار دهيد.

 • j³{ ÁU~²Ýœ “« ÁœUH²Ý« UÐDVDu?ÝU½UÄ uð v/ pO½u)Uš  UŽöÞ« Ê«Ë— ‘sý

“ Êbýd¹u½— f¹d� j³{ «Æœ

تكرار پخش 
œuý Áœ«œ g¹U/ b½«u²Ð Ábý ÈdáÝ g/Ä ÊU)“ tJO)U~M¼ jID®

JPEG œ—«u) v)U9 UÐ ∫JPEG©ÆbM� v) —U� 

در خالل پخش
 را براى انتخاب موردى كه تكرار مى شود فشـار[REPEAT]دكمه 
دهيد.

:RAM  DVD-RW  VR Off ← Disc ← Program
• ∫g/Ä X�O* g/Ä ‰öš —œOff ← Playlist ← Scene

:DVD-A Off ← Group\ ← Track
:DVD-V Off ← Title\ ← Chapter

:VCD CD Off ← Disc\ ← Track
• X*UŠ tJO)U~M¼CDË—  ∫býUÐ sýOff ← All CD’s ← Disc ← Track
• X*UŠ tJO)U~M¼CDË— dÐ ‰öš —œ ¨býUÐ sý— t)U½e¹∫vDœUBð g/Ä Ë È

Off ← All CD’s ← Track
:WMA  MP3  MPEG4  DivX Off ← Group\ ← Content

• WMA  MP3 X*UŠ tJO)U~M¼ CDË—  ∫býUÐ sý← Group ← Content
Off ← All CD’s

• WMA  MP3  X*UŠ tJO)U~M¼CDË— dÐ ‰öš —œ ¨býUÐ sý— t)U½e¹g/Ä Ë È

 ∫vDœUBðOff ← All CD’s ← Content
:JPEG Off ← Group\

\

—U³Ž   “All”dÐ ‰öš —œ — t)U½e¹uý v) Áœ«œ g¹U/ vDœUBð g/Ä Ë ÈÆœ

ت
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Functions

Subtitle Off

∫‰U¦) DVD-V

Functions

Audio 1

∫‰U¦) DVD-V

98

Functions

Just Fit Zoom 1.00

  ©Ábý j³{ vF�«Ë Á“«b½«® Original  (t×H� q� x0.25) Standard

 ©t×H� q�® Full

 ∫‰U¦)DVD-V
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v½uM� g�Ä Á—ULý Ábý ÈdáÝ g�Ä ÊU�“

Ëg�Ä XOF{

v½uM� XOF�u�Èu²×� È«dÐ v½«uMŽ U¹ g�Ä X#UŠ

Chapter Time4Title 1 0:41:23

Program Playback

CD MODE

DISC

REPEAT

ANGLE/PAGE

A.DISC REVIEW,
PLAY SPEED

AUDIO
QUICK OSD

NumberedNumbered
buttonsbuttons

SUBTITLE

MANUAL SKIP,
QUICK REPLAY

SHIFT

, DVD/CD

RETURN,
ZOOM

,

 ديسكها  عملكردهاى راحت   _

Program Time4 0:01:06

04

اطالعات ديسك
p&¹œ  UŽöÞ« t×H- jÝuð Ábý Áœ«œ —«d� ÈUNJ&¹œ tJM¹« “« bFÐ «— vJ&¹œ bO½«uð v�

ÆbOM� »U�²½« b½bý pÇ

•vK-« ÁU~²Ýœ ÈË— p&¹œ ÈU¼ tL�œ UÐ «— vJ&¹œ rOI²&� —uDÐ bO½«uð v� sOMâL¼

ÆbOM� »U�²½«

 را براى منايش صفحه اطالعات ديسك فشار دهيد.[DISC]     دكمه1
∫‰U¦�    

 را براى انتخاب ديسك فـشـار([5] – [1])     دكمه هاى شمـاره دار2
دهيد.

براى پاك كردن صفحه
tL�œ[DISC] ÆbO¼œ —UAA «— 

(QUICK OSD)منايش حالتهاى پخش كنونى 
را فشار دهيد.      [QUICK OSD]دكمه

Basics          Details
Off

اصول           77777

∫‰U¦� DVD-V

جزئيات            77777
Details-DVD-Video
  Audio
  Subtitle
  Angle
  Source Aspect
  Title Total Time

1         DTS 3/2.1ch

1/1
4:3
0:54:28

Audio information
Subtitle information

Angle information
Aspect of current title

Total play time of current title

• MPEG4  DivXu-  UŽöÞ«uBð Ë vðd¹“ vÞ —œ ÈÁœ«œ g¹U/ u−²&ł ÊU�

uý v/b½.

 CDt×H- QUICK OSD uš —uDÐuš d¼Uþ —U�œÆbý b¼«

ت
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مرور كردن عنوانها براى پخش
(ADVANCED DISC REVIEW)

 RAM  uBð XL&� e−Ð®©s�UÝ d¹  DVD-RW  VR  (+R/+RW e−Ð® DVD-V
XOF�u� “« «— g�Ä Ë Áœ—Ë¬ «— p&¹œ ÊË—œ  U¹u²×� t� b¼œ v� ÊUJ�« ULý tÐ

 U¹ ÆbO¹U/ ŸËdý Ábý »U�²½«“Intro Mode” U¹ “Interval Mode”—œ «— 

“Advanced Disc Review” ÊË—œ “Disc”® bOM� »U�²½« bO½«uð v� «— @t×H- 

20Æ©

 را فشار دهيد.[A.DISC REVIEW]     دكمه1
 t×H-QUICK OSDÆœuý v� Áœ«œ g¹U/ 

  ∫‰U¦�RAM

 را هنگاميكه يك عنوان يا برنامـه را بـراى[DVD/CD ,:]     دكمه2
پخش پيدا كرديد فشار دهيد.

•ÆbMMJ½ qLŽ XÝ« sJ2 g�Ä ÈUN²OF{Ë Ë p&¹œ tÐ t²&Ð

• RAM  DVD-RW  VRdJKLŽ s¹«bM� v/ qLŽ g�Ä X&O# p¹ gÄ ÂU~M¼ œ

®@ t×H- 17Æ©

CD (CD MODE) پخش متناوب 
VCD CD  WMA MP3

 s¹bMÇ bO¼«u�Ð dÖ«CDVÝUM� —UO&Ð X#UŠ s¹« bO¹U/ g�Ä »ËUM²� —uDÐ «— p¹“u� 

ÆbýUÐ g�Ä XOF�u� —œ ÁœUH²Ý« œ—u� p&¹œ t� b¹uý s¾LD� g�Ä “« q³� ÆbýUÐ v�

DVD ¨JPEG ¨ MPEG4Ë DivX b½uý v� œ— Êbý g�Ä ÊËbÐ.
در هنگام توقف

 را فشار دهيد.[CD MODE]     دكمه1

 را فشار دهيد.[DVD/CD ,:]     دكمه2

نكته
•u� —œ p&¹œ dÖ«—U� qÐU� g�Ä XOF�dÐ ö¦�® ÈœDVD X#UŠ ¨býU³½ ©CDqLŽ 

u�½d� b¼«Æœ

•uM� ÈU¼HighMAT g�Ä ‰d²M� Ë CDuBð d¹ÆbMýUÐ v/ ÁœUH²Ý« qÐU� È

• X#UŠCD— uð v/ «“ U¹ ¨g�Ä ‰öš —œ bO½«dÐ X#UŠ —œ tJO½U�— t�U½e¹X#UŠ U¹ È

uŽ býUÐ vAœUBðÆbOM� ÷

•uš v� dÖ« p¹ bO¼«DVD—  tL�œ ¨bOM� g�Ä «[CD MODE]— dÐ «œb−� «uG# È«

 X#UŠCDuM� p&¹œ vMOÝ tJO�U~M¼® ÆbO¼œ —UAA — v½l³M� ¨bOM� v� “UÐ «

d~¹œ— È— bOK� U¹ ¨bOM� v� »U�²½« «Ë— «d� ‘UÐ ÁœU�¬ X#UŠ ÈX#UŠ bO¼œ v� —«

CDuý v� uG# eO½ ©Æœ

پخش مجدد سريع
©Æœuý Áœ«œ g¹U/ b½«u²Ð Ábý ÈdáÝ g�Ä ÊU�“ tJO�U~M¼ jIA®

e−Ð®DivX  MPEG4  ¨+R/+RW ©

را[SHIFT] + [QUICK REPLAY] براى برگشت به عقب دكمه 
چند ثانيه فشار دهيد.

ثانيه به طرف جلو30 رد كردن براى 
©Æœuý Áœ«œ g¹U/ b½«u²Ð Ábý ÈdáÝ g�Ä ÊU�“ tJO�U~M¼ jIA®

DVD-V e−Ð® RAM  DVD-RW  VR  (+R/+RW
 U³¹dIð “« g�Ä30 UGOK³ð bO¼«uš v� tJO�U~M¼ È«dÐ Æœuý v� ŸËdý «œb−� bFÐ tO½UŁ 

ÆXÝ« VÝUM� bOM� œ— «— ÁdOž U¹ Ë

در خالل پخش
 را فشار دهيد.[MANUAL SKIP]     دكمه

RAM  DVD-RW  VRt�U½dÐ ŸËdý b¹uý œ— v½uM� t�U½dÐ “« bO½«u²Ð t� œ—«b½ ÊUJ�« 

 œËbŠ —œ ÈbFÐ30ÆbO²&¼ Ê¬ “« Êbý œ— ‰UŠ —œ ULý t� XÝ« È« tDI½ “« tO½UŁ 

99

ÁbA½ Áb½«uš “uM¼v#Uš

Disc Information

CD

DVD-VR

Unchecked

No Disc

DVD-Video
Track 10 Time 60:15

‰u-« UOzeł

‘u�Uš

vðu-  UŽöÞ«

f¹u½d¹“  UŽöÞ«

t¹Ë«“  UŽöÞ«

vKFA Ê«uMŽ ÈU/

vKFA Ê«uMŽ g�Ä ÊU�“ q�

 ∫‰U¦�DVD-V

دكمه هاى
شماره گذارى

شده

Per8251(14-17) 6/8/05, 11:19 AM14
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:, DVD/CD

 L, CANCEL

ENTER

(, ), SLOW/SEARCH

SHIFT

a

b

لذت بردن از تصاوير پروگرسيو

 را[SHIFT] + [PROGRESSIVE]دكمه 
فشار دهيد.

«“ðBUË¹d ÄdËÖdÝOu �v ðu«½Ob �c  Ð³d¹b ®@ �H×t 7©Æ

منايش دستگاه اصلى

 را براى تغيير منايش[FL DISPLAY]دكمه 
فشار دهيد.

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  WMA  MP3
MPEG4  DivX

 ÊU�“ g¹U/ ↔  ↔  ↔  ↔  ↔  UŽöÞ« g¹U/ 

JPEG
® b¹öÝ« g¹U/ tJO�U~M¼@ t×H� 19Ë— ©∫býUÐ sý

SLIDE    ↔  ↔  ↔  ↔  ↔ UŽöÞ« g¹U/

® b¹öÝ« g¹U/ tJO�U~M¼@ t×H� 19u�Uš ©∫býUÐ ‘

↔↔↔↔↔ PLAY UŽöÞ« g¹U/ 

زيرنويس ها/صفحه اطالعات

.ديهد راشف ار [SHIFT] + [SUBTITLE] همكد
RAM  DVD-RW  VR

خاموش و روشن شدن زيرنويس ها را
).15صفحه  @( انتخاب مى كند

 DVD-V  DivX  (SVCD jI1® VCD
زبان زيرنويس را انتخاب مى كند

).15صفحه  @(
JPEG

.دنك ىم باختنا ار هدش هداد شيامن تاعالطا
—Uð a¹ ↔ UŽöÞ« ÊËbÐ

منوهاى ديسك

 aرا براى منايش منوى اصلى : 
 )DVD-A  DVD-V( يا برنامه هاى

)RAM  DVD-RW  VRديسك فشار (
دهيد.

 bرا براى منايش منو :  )DVD-Vيا (
RAM( ليست هاى پخش  DVD-RW  VR(

ديسك فشار دهيد.
VCD  ‰d²M5 g6Ä UÐ (PBC)

 را براى منايش منوى [RETURN]دكمه
ديسك فشار دهيد.

پرش كردن تصوير به تصوير

 RAM  DVD-RW  VR

 DVD-A  DVD-V  VCD ®78LX Šd5X œ¼MbÁ ðBu¹d©

راشف ثكم لالخ رد ار  [- ,/] همكد
.ديهد
• VCDdÞ tÐ jI1Ë— v� uKł ·Æœ

مكث

 را در خالل پخش فشار دهيد. [J]دكمه
•tL5œ[:, DVD/CD] — dÐ «g6Ä œb−� ŸËdý È«

bO¼œ —UA1Æ

وارد كردن اعداد

RAM  DVD-RW  VR  DVD-A  DVD-V  VCD  CD
دكمه هاى شماره دار را فشار دهيد.

dÐ ö¦� œbŽ »U6²½« È«12 ∫ [h10] [2] @ [1] @
VCD ‰d²M5 g6Ä UÐ (PBC)
 tL5œ[L]—  dÐ «dJKLŽ uG� È« ÈU¼œPBC¨Áœ«œ —UA1 

—ULý ÈU¼ tL5œ fáÝ— —«œ ÁÆbO¼œ —UA1 «

WMA  MP3  JPEG  MPEG4  DivX
 را[ENTER]دكمه هاى شماره دار و 

فشار دهيد.
dÐ ö¦� œbŽ »U6²½« È«123 ∫   [3] @ [2] @ [1]

[ENTER] @

•tL5œ[CANCEL]+[SHIFT] — dÐ «d5 uG� È«Êœ

—ULýÆbO¼œ —UA1 ©U¼® Á

شروع پخش از گروهى انتخاب شده
 DVD-A  WMA MP3  JPEG  MPEG4  DivX

[9 ,8] و سپس[SHIFT] + [GROUP] دكمه 
 را براى[ENTER]را براى انتخاب فشار دهيد، 

شروع پخش فشار دهيد.
•Äuýt «È «“ œ¹8JNUÈ WMA/MP3¨ JPEG¨ MPEG4

ËDivX ðBu¹dÈ ÐBu—  ¹p “Group” ŽLq �v 5MMbÆ

پرش از گروه/ مجموعه در خالل پخش
WMA MP3  JPEG  MPEG4  DivX

 را فشار دهيد.[9 ,8]پرش از گروه: 
 را فشار دهيد.[- ,/]پرش از مجموعه: 

انتخاب گزينه هاى روى صفحه منايش

را براى انتخاب[- ,/ ,9 ,8] دكمه هاى 
 را براى تنظيم[ENTER]فشار داده، سپس 
كردن فشار دهيد.

• tL5œ[RETURN]— dÐ «dÄ È«—UA1 vK³7 t×H� tÐ 7AÖ

ÆbO¼œ

Per8251(12-13) 6/13/05, 1:46 PM13
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 ديسكها  اصول اوليه پخش   _

نكته
•—œuM� tJO
UŠuý v� Áœ«œ g¹U/ U¼dÇ UNJ�¹œ b½— gšu� È«b� tJO�U~M¼ ÆbM¼œ v� t�«œ« «Ë— Ë bý ÂU9 ÁU~²Ýœ —uðuKð t×H� Èe¹d* Áb¼UA� Êu¹tL*œ b¹œ[L STOP] — —UA. «

ÆbO¼œ

•uMŽ œ«bFð q*Ë— `O×� —uDÐ XÝ« sJ2 UN½« È+R/+RWuA½ Áœ«œ g¹U/ Æœ

:, DVD/CD

را براى     [5]–[1]     دكمه3
منايش ديسك فشار

دهيد.
œ—u� p�¹œ v½uM* p�¹œ dÖ«

tL*œ XÝULý q¹U9

[:, DVD/CD]ÆbO¼œ —UA. «— 

ديسك را در سينى ديگر
عوض كنيد

 و [c, DISC CHANGE]دكمه 
را فشار دهيد.[5]–[1]  سپس

 tL*œ[c, DISC CHANGE]— «œb−� «

uý t²�Ð vMOÝ Uð bO¼œ —UA.Æœ

•‰UŠ —œ vJ�¹œ tJO�U~M¼ —œ sOMâL¼

ušuð v� býUÐ v� Êb½«d~¹œ vJ�¹œ bO½«

—ÆbO¹U/ Ã—Uš «

•— vJ�¹œ dÖ«v� Êbý g>Ä ‰UŠ —œ t* «

— býUÐu²� g>Ä ¨bOM* »U>²½« «Ë Ábý nC

uý v� “UÐ vMOÝÆœ

را براى باز كردن سينى فشار دهيد.     [c, OPEN/CLOSE]     دكمه1
œÝ²~UÁ —Ëýs �v ýuœÆ

•Ðd«È Cd?«— œ«œÊ œ¹�J?NU?È œ¹~d? œ— ÝOM?v ¼U?¨ œ*Lt? [1]–[5] —« Ðd«È «½²>?U» ÝO?Mv? .AU?— œ«œÁ Ë œ*Lt?

[c, OPEN/CLOSE] —« Ðd«È ÐU“ *dœÊ ÝOMv .AU— œ¼ObÆ

•ðU 5 œ¹�p —« �v ðu«½Ob œ—ËÊ ÝOMv Cd«— œ¼Ob ®¹Jv œ—ËÊ ¼d ÝOMv©Æ

•œ¹�JNUÈ œËÞd.t —« Þu—È Cd«— œ¼Ob *t Þd.v *t �O>u«¼Ob Ä>g ýuœ ÐDd· ÐUô ÐUýbÆ

•RAM *Uðd¹Z —« C³q «“ «Ý²HUœÁ «“ —ËÈ œ¹�p Ðdœ«—¹bÆ

  سينى ديسك را با دست نكشيد يا بداخل فشار ندهيد.

را براى بسنت سينى فشار دهيد.     [c, OPEN/CLOSE]     دكمه2

توقف

 را در خالل[L STOP]دكمه 
پخش فشار دهيد.

tJO
UŠ —œ“RESUME” Ë— t×H� È

u� XÝ« g¹U/uý v� kHŠ XOFCÆœ

•tL*œ[:, DVD/CD] — dÐ «“« È«

dÝdOÖÆbO¼œ —UA. g>Ä È

•tL*œ[L STOP] — dÐ «„UÄ È«

d*u� ÊœÆbO¼œ —UA. «œb−� XOFC

پرش كردن/ جستجو/پخش با حركت آهسته

f/33333]  اي  [REW/44444/g] :ندرك شرپ ىارب• /FF] ديهد راشف ار.
f/33333]   اي  [REW/44444/g] همكد شخپ لالخ رد :وجتسج ىارب• /FF]ديراد هگن نيياپ ار.
f/33333]  اي [REW/44444/g] همكد :هتسهآ تكرح اب شخپ ىارب• /FF] ديراد هگن نيياپ ثكم لالخ رد ار.
•VCD  dŠ UÐ g>Ä dÐ jI. t²�¼¬ X*dŠ È«ÆbýUÐ v� uKł XLÝ tÐ X*

•MPEG4  DivXdJKLŽ dŠ UÐ g>Ä œÆbM* v/ qLŽ t²�¼¬ X*

•dÝdŠ UÐ g>ÄØu−²�ł XŽ Uð t²�¼¬ X*5d� uð v� tKŠe.« b½«ÆbÐU¹ g¹«

چك كردن محل ديسك

 را فشار دهيد.[DISC CHECK]در خالل پخش دكمه 
d½¬dÐ «ÆbO¼œ —UA. «œb−� vMOÝ 7�Ð È«

•dÐd* pÇ È« ÈUNJ�¹œ q×� Êœ12d²� v²½UÝ ÆÈ

•d� vMOÝ ¨býUÐ v� Êbý g>Ä ‰UŠ —œ vJ�¹œ dÖ«uÐu>½ “UÐ tÞÆbý b¼«

•d* pÇ ‰öš —œd¼ p�¹œ Êœ— ©U¼® p�¹œ eÖË U¹ Ã—Uš «—«ÆbOMJ½ œ

•d* pÇ ‰öš —œd¼ p�¹œ Êœ— U¼ vMOÝ eÖdDÐ «ÆbOAJ½ ÊËdOÐ ·

Per8251(12-13) 6/8/05, 5:13 PM12
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 عملكردى مشابه با دكمه هاى روىً دقيقا<دكمه هايى مانند شماره 
دستگاه هاى اصلى دارند.

ñدكمه انتظار/روشن، دكمه روشن/خاموش منودن تلويزيون
[fffff, TVfffff]..........................................................................28, 29

ó دكمه هاى شماره دار[9 – 0, hhhhh10].............................................13
ò دكمهOSDسريع، قطع صداى خواننده 

[QUICK OSD, V.MUTE]...................................................14, 24
ôدكمه مكث [J]........................................................................13
öدكمه ايست، لغو [L, CANCEL]..............................9, 13, 17, 18
õدكمه پرش كردن پخش مجدد سريع

[MANUAL SKIP, QUICK REPLAY].......................................14
ú/دكمه موج ياب[TUNER/AUX] aux...................................22, 30
ùدكمه منوى اصلى، نويگيشن مستقيم

[TOP MENU, DIRECT NAVIGATOR]........................13, 16, 17
ûدكمه عملكردها، گروه [FUNCTIONS, GROUP]...........13, 16, 19
üدكمه  هاى پرش از ديسك، سريع به جلو/عقب بردن براى نوار، انتخاب

كانال تنظيم شده، تنظيم زمان
[ggggg ,REW/44444, fffff, 33333/FF]..........................................9, 22, 23

[SHIFT] دكمه شيفت†
∫@½— v$—U½ ÈU¼œdJKLŽ “« ÁœUH²Ý« È«dÐ

 tJO&UŠ —œ [SHIFT]ÆbO¼œ —UA* «— tÞuÐd� tL œ ¨bO¼œ v� —UA* «— 

29......................................................[MUTING] دكمه قطع صدا°
9, 28...[CLOCK/TIMER, SLEEP]دكمه ساعت/تايمر، تايمر خواب ¢

دكمه تايمر پخش/ضبط، خاموشى خودكار
[rrrrrPLAY/REC, AUTO OFF].............................................28, 29

13, 29................[FL DISPLAY, DIMMER]، دايمر FLدكمه منايش 
£VK725D دكمه صداى برتر EQسوپر ووفر ،

[S.SOUND EQ, S.WOOFER]................................................27
VK925D  VK825D دكمه صداى برتر EQساب ووفر ،

[S.SOUND EQ, SUBWOOFER]............................................27
EQ، دستى EQدكمه صداى 

 [SOUND EQ, –MANUAL EQ].........................................26, 27
دكمه سوراند سوپر، افزا ينده چندگا نه

[SUPER SRND, M.RE-MASTER]....................................26, 27
دكمه انتخاب ديسك، برنامه موج ياب§

[DISC, TUNER PGM].......................................................14, 22
CD  [CD MODE]...................................................14دكمه حالت•

15............................................................[REPEAT] دكمه تكرار
18, 22, 23...............................[PLAY MODE] دكمه حالت پخش

دكمه مرور پيشرفته ديسك، سرعت پخش¶
[A.DISC REVIEW, PLAY SPEED]...................................14, 15

ßدكمه منو، ليست پخش، زاويه، صفحه
[MENU, PLAYLIST, ANGLE/PAGE]..........................13, 15–17

]،- ,/ ,9 ,8دكمه هاى جهت دار [®
9, 13, 15–17, 25, 27 ...................................[ENTER] دكمه ورود 

Æb½—«œ ÁbNŽ tÐ «— d¹“ n¹UþË U¼ tL œ s¹«

¤/, - »U:²½« tL œ∫›‰U½U  Êu¹e¹uKð [TV CH4, TV CH3].............. 29
9, 15...............................[RETURN, ZOOM] دكمه بازگشت، زوم©
دكمه هاى آهسته/جستجو، موج ياب™

[//, --, SLOW/SEARCH]...................................13, 16, 22
Æb½—«œ ÁbNŽ tÐ «— d¹“ n¹UþË U¼ tL œ s¹«

¤//ÈœË—Ë X&UŠ »U:²½« tL œ∫ ∫›TV/AV  [TV/AV]....................... 29
¤-- rOEMð tL œ ∫›[SETUP]....................................................... 9
TV دكمه هاى صدا، دكمه هاى صداى´

[–, +, VOLUME, – TV VOL +]..........................................25, 29
13................................[PROGRESSIVE] دكمه تصوير پروگرسيو¨

26..........................................[MIX 2CH] كانال 2دكمه كاهش به 
II [0 PLII]...........................................26دكمه دالبى پرولوجيك 

26...............................................[C.FOCUS]دكمه متركز به مركز ≠
27.................................................[CH SEL]دكمه انتخاب كانال 

27...............................................[TEST]دكمه سيگنال آزمايشى 
Æدكمه اكو [ECHO]...................................................................25

25..................................................[# ,I]دكمه هاى كليدى كنترل 
Ø دكمه زيرنويس[SUBTITLE]...............................................13, 15
15, 24, 25.....................................................[AUDIO]دكمه صدا ∞

كنترل از راه دور
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راهنماى مرجع كنترل

صفحه مركزى

ä/دكمه هاى پرش از ديسك/جستجو/پخش آهسته، سريع به جلو
عقب بردن نوار، انتخاب موج يابى/تنظيم كانال، تنظيم زمان

[REW/44444/g , f/33333/FF]........................................ 12, 22, 23

ãدكمه منايش، حالتهاى منايش [DISPLAY –DEMO]................9, 29

å دكمه انتخاب موج ياب/باند[TUNER/BAND]...........................22

ç دكمهAUX [AUX]...................................................................30

é1/2دكمه انتخاب دك نوار  [DECK 1/2]......................................23
è 1دكمه باز كردن دك [c DECK 1].............................................23

êكنترل صدا [VOL DOWN, VOL UP]........................................25

ëدكمه توقف برنامه [L STOP]..................................................12

íدكمه پخش/جهت نوار [; :, TAPE].......................................23

ìدكمه پخشDVD/CD  [:, DVD/CD]..........................................9

îدكمه ضبط [[ REC]..............................................................23

ï 2دكمه باز كردن دك [DECK 2 c].............................................23

محل مخصوص ديسك1
[AC IN]     نشانگر برق2

«¹s ½AU½~d ¼M~U�OJt œÝ²~UÁ Ðt Ðd‚ AC �²Bq ýbÁ «ÝX —Ëýs �v ýuœÆ

[fffff/I] كليد حالت انتظار/ روشن3
 KOb —ËÈ œÝ²~UÁ —« Ðd«È ð³b¹q ŠU&X —Ëýs Ðt ŠU&X «½²EU— Ë ¹U ÐdŽJf

*AU— œ¼ObÆ œ— ŠU&X «½²EU—¨ œÝ²~UÁ ¼Mu“ �Ib«—  Lv Ðd‚ �Bd· �v  MbÆ

12.......................................[DISC CHECK] دكمه بررسى ديسك4

صفحه منايش5
27........................[MULTI RE-MASTER]دكمه افزانيده چندگانه 6
26.......................[SUPER SURROUND] دكمه صداى اطراف برتر7
26...............................[SOUND EQ]  دكمه همسانگر صداى برتر8
24.....[MIC LEVEL DOWN, UP] دكمه هاى ميزان صداى ميكروفن9
Ä پايه هاى اتصال ميكروفن[MIC 1, 2].........................................24

Å 23....................................................1محل مخصوص كاست دك
Ç دكمه باز/بسته كردن سينى ديسك [c, OPEN/CLOSE]..........12
É دكمه تعويض ديسك[c, DISC CHANGE]..............................12
Ñسنسور سيگنال دستگاه كنترل از راه دور
Ö دكمه هاى پخش مستقيمDVD/CD [1 – 5]..............................12
Ü  دكمه همسانگر صداى برترEQ  [SUPER SOUND EQ]...........27
áVK725D دكمه سوپر ووفر [S.WOOFER]..................................27

 VK925D  VK825Dدكمه همسانگر صدا [SUBWOOFER]......27

àپايه اتصال گوشى ها [PHONES].............................................29

â  23...................................................2محل مخصوص كاست دك

دستگاه اصلى

Per8251(10-11) 6/7/05, 5:13 PM10
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  DEMODISPLAY

“d?Ð ÁU?~²Ýœ tJO½U�Ë« È«d?Ä tÐ —UÐ 5�“ e¹u?ý v� Áœd?~A¹U/ “« vJ¹ ¨œs?¹« ÈU¼

Ë— dÐ XÝ« sJ2 X�UŠuý Áœ«œ g¹U/ t×H( ÈÆœ

 dÖ«vA¹U/ X�UŠË —œ u�Uš XOF{uð v� ̈ býUÐ ‘uBð p¹ bO½«— vA¹U/ d¹uð «jÝ

Ë—d4 sý ÊœvA¹U/ X�UŠÆbO¼œ ÊUA½ 

را فشار داده و نگه داريد.     [DISPLAY –DEMO]     دكمه
d¼— tL4œ s¹« t4 —UÐ—«œ t~½ «bM4 v� dOOGð g¹U/ b¹.

DEMO OFFu�Uš® ©‘↔   DEMO ONË—®©sý

u?ð v�e?O?� bO½«d?B?� ‚dÐ Ê«— v?<Ë —œ «u?�U?š U?Ð —U?E?²½« XOF{d?4 ‘X?�UŠ Êœ

ÆbO¼œ g¼U4 vA¹U/

صفحه تنظيم سريع به شما براى ساخنت وضعيت هاى مورد نياز
كمك مى كند.

uKðe¹— Êu¹Ë— «d4 sýË—Ë Ë ÁœuBð Èœd²Ýœ —œ d¹Ë— dÐ ”uKð Èe¹— Êu¹»UA²½« «

ÆbOM4

1 [-----, DVD/CD] را براى انتخاب“DVD/CD”به عنوان منبع 
فشار دهيد.

Æœuý v� sýË— ÁU~²Ýœ

 XÝ« vMOÝ —œ pB¹œ v²CË[LLLLL]ÆbO¼œ —UA< «— 

2[SHIFT] + [SETUP]را براى منايش صفحه راه اندازى 
 فشار دهيد.QUICK SETUP سريع 

 را براى انتخاب كردن     [: : : : : ,; ; ; ; ; ,9 9 9 9 9 ,88888]     پيامها را دنبال كرده و 3
  را براى تنظيم منودن فشار[ENTER]فشار دهيد، سپس 

دهيد.
[RETURN]— dÐ «dÐ È«ÆbO¼œ —UA< vK³C t×H( tÐ 7AÖ

4[ENTER] را فشار داده و سپس [SETUP] + [SHIFT]را 
براى امتام كار تنظيم فشار دهيد.

راه اندازى سريع
QUICK SETUP

6  گام

تنظيم زمان 7  گام
  —uBÐ XŽUÝ s¹«24ÆbM4 v� —U4 t²ŽUÝ  

 فشار ”CLOCK“ را براى انتخاب[CLOCK/TIMER]دكمه 1
.دهيد

∫bO¼œ v� —UA< «— tL4œ s¹« ULý t4 —UÐ d¼

CLOCKREC PLAY

 ثانيه يا بيشتر)7 (در طى 2
 را براى تنظيم[fffff, 33333/FF]  يا [ggggg, REW/44444]دكمه 

زمان فشار دهيد.

 را براى پايان دادن به تنظيمات[CLOCK/TIMER]دكمه 3
زمانى فشار دهيد.

ÆœœdÖ v�“UÐ b¹« Áœd4 rOEMð «— ÊU�“ tJM¹« “« q³C v²�UŠ tÐ g¹U/

براى منايش زمان
¤ tL4œCLOCK/TIMER— ›Ë— ÁU~²Ýœ tJO�U~M¼ —U³J¹ «X�UŠ —œ U¹ XÝ« sý

dC ‘UÐ ÁœU�¬—«œ —«ÆbO¼œ —UA< œ

“dÐ ÊU� È«5uý v� Áœ«œ g¹U/ tO½UŁ Æœ

 نكته
— XŽUÝdÐ «dÐ ÁbŽUC VBŠË 7ý«œ ÁU~½ È«ÆbOM4 rOEMð XCœ tÐ XC

vK³C g¹U/

(DEMO)     حالت منايشى

ع 
ري

س
ى 

داز
 ان

اه
 ر

Q
U

IC
K

 S
E

T
U

P
ى 

ش
اي

 من
ت

ال
ح

ن/
ما

م ز
ظي

تن
/

(D
E

M
O

)

Per8251(08-09) 6/13/05, 1:45 PM9



ى
س

ار
ف

8
RQT8251

105

اتصاالت راديو و منبع تغذيه 4  گام
AM     آننت حلقه اى FM     آننت داخلى AC     سيم برق

.دينك لصتم ار AC قرب ميس ديدرك رارقرب ار تالاصتا ىمامت هكيماگنه طقف•
.)30 هحفص @( نتنآ ىرايتخا تالاصتا•

آماده سازى
Ë—Ë— g�— 7½¬ rOÝ ÈdâÐ «ÆbOAJÐ ÊËdOÐ Ë bO½Uš

1

2

1

2

220-240V

110-127V

VOLT ADJ

FMآننت داخلى 
— 7½¬d²NÐ t� bO½U³�âÐ v¹Uł —œ «s¹

—œË X#U¹uł—«œ œÆœ

AMآننت حلقه 
— 7½¬Ë— dÐ «dÐ Ê¬ t¹UÄ ÈÆbOM� UÄ

، ولتاژ راACقبل از اتصال سيم برق 
تنظيم كنيد.

انتخابگر ولتاژ
uÖ êOÄ p¹ “« ÁœUH²Ý« UÐË d~ÐU.²½« ¨X.ð v²ý˛U²3

Ë— vK5« ÁU~²Ýœ XAÄ —œ l7«Ë —œ «v²OF{

ÁœUH²Ý« U$¬ —œ r²�OÝ t� È« tIDM= UÐ VÝUM=

uý v=d7 œÆbO¼œ —«

u½V�Ç —«

حفظ انرژى

“ v²Š ÁU~²Ýœ¤ UÐ t� v½U=f¤ ∫vK5« ÁU~²Ýœ® ›f/ Iu=Uš ©›® È˛d½« XÝ« ‘VK725D∫dIð U³¹Î  0.8Ë U¹  «VK825D VK925DdIð ∫U³¹Î  0.9Ëd?B= © «ÆbM� v= ·

dÐdOš– È«Ë È˛d½« Ád7 v²7—«dÐ ÁU~²Ýœ X�O½uÞ  b= È«uý ÁœUH²Ý« v½ô— tšUý Ëœ  ¨œ— ÈU¼ ÁU~²�¹« t� bOýUÐ t²ý«œ œU¹ tÐ ÆbOM� Ã—Uš ‚dÐ “« «d~¹œ r²¹¬ d¼ Ë u¹œ«

d=uÐ— tE#UŠ tÐ ◊«œb−= «ÎËœ ‰UBð« “« bFÐ ÆbOM� rOEMð ÁœUH²Ý« “« gOÄ dÐ ÁU~²Ýœ tÐ tšUý— tE#UŠ ÈU¼ XL�7 “« všÆbOM� rOEMð «œb−= b¹UÐ «

كنترل از راه دور 5 گام
اعمال زير را اجنام ندهيد؛

• «Ý²HUœÁ «“ ÐUÞdÈ ¼UÈ ½u Ë �NMt ÐU¼rÆ

• dÞUÐ “« ÁœUH²Ý«ËUH²= ÈU¼ Ÿu½ UÐ ÈU¼ È“ p¹ —œ  ÆÊU=

• ÖdÂ �dœÊ Ë œ—Ðd«Ðd ýFKt 7d«— œ«œÊ ¬½NUÆ

• d� “UÐu� ‰UBð« U¹ Êœd� ÁUðÆÊœ

•d� ˛—Uý —œ vFÝdÞUÐ ÊœeM~M= U¹ v¹UOK7 ÈU¼ ÈÆÈ

• dÞUÐ “« ÁœUH²Ý«uÄ t� v¹U¼ ÈË— gýÆbýUÐ Ábý ÁbM� UN½¬ È

—œU½ ÁœUH²Ý«dÞUÐ “« XÝu= U¼ ÈËd²J3« XA½ Vłu²O= t� Ábý UN½¬ XO3b½«

u=dš Vł“uÝ gð¬ Ë vÐ«uý ÈÆœ

— “« ‰d²M� “« ÁœUH²Ý« bB7 dÖ«— —Ëœ Á«dÐ «uÞ  b= È«—«b½ v½ôdÞUÐ b¹U¼ È

—— UN½¬ ÆbOM�  Ã—Uš Ê¬ ÊË—œ “« «—Uð Ë ¨pMš v½UJ= —œ «d7 p¹ÆbO¼œ —«

استفاده7
d½¬dÞ tÐ «— “« ‰d²M� ‰UM~OÝ —u�MÝ ·® —Ëœ Á«@ t×H5 10vF½U= ÊËbÐ ¨ ©

— dÝ —œ tK5U# d¦�«bŠ —œ ¨Á«7d²= uKł —œ rOI²�= —uDÐ ÈdO~Ð ÁU~²Ýœ ÈÆb¹

 •dÞUÐ “«XOKÐU7 UÐ ÈU¼ È

ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« œb−= ˛—Uý

  كنترل از راه دورباطرى

R6/LR6, AA, UM-3

dÞUÐ— U¼ È—uÞ «— “« ‰d²M� —œ Èd7 —Ëœ Á«—«VD7 t� bO¼œ

ÆbMýUÐ VÝUM= ÈU¼ XNł —œ ©≠ Ë ´® ÈU¼
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اتصاالت تصويرى 3 گام
تساك هدننك طبض هاگتسد كي قيرط زا ار هاگتسد نيا•

.دينكن لصتم ىيوئديو
Çd« �t ÐFKX ŠHUþX «“ �áv ýbÊ¨ 2Js «ÝX ðBu¹d ÐDu— <×O×v ½AUÊ

œ«œÁ ½AuœÆ

•ðKu¹e¹uÊ —« :³q «“ «ðBU‰ šU(u‘ �MOb¨ Ë Ðt œI²dÇt —«¼MLUÈ ðKu¹e¹uÊ

(d«łFt /U¹ObÆ

VIDEO INاتصال به تلويزيون با يك ترمينال ورودى ويديو  7

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

VIDEO IN

S VIDEO IN اتصال به تلويزيون با ترمينال ورودى 7

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

S-VIDEO
IN

S VIDEO OUTترمينال خروجى 

dð ‰UMO(S VIDEO“UÝ«bł UÐ —  ÈU¼ ‰UM~OÝ È® @½C® —u½ Ë ©YuBð ©d¹È

ËuBð “« dð `{«dð d¹Ëdš ‰UMO( vłVIDEO OUTt−O²½® ÆbM� v( œU−¹« 

ËuKð tÐ vF:«e¹—«œ v~²'Ð Êu¹©Æœ

تلويزيون با ترمينال هاى ورودى 7
 COMPONENT VIDEO IN

COMPONENT VIDEO OUTترمينال هاى خروجى  

dð s¹«— U¼ ‰UMO(u²O( «dÐ Ê«Ëdš È«—uBÐ vłd²M¹«  ËdÄ U¹ fO/dÖÁœUH²Ý« uOÝ

d�uBð Ë œd²NÐ d¹dð tÐ X³'½ ÈËdš ‰UMO( vłS VIDEO OUT‰UBð«ÆXý«œ 

dÞ “«dð s¹« o¹— ÈUN/UM~OÝ U¼ ‰UMO(ËUH²( v~½®  PB/PR®—u½ Ë  ©Y— ©“« «bł «

— Uð bMJO( Ã—Uš r¼“UÐ ÈUN~½d²NÐ v²IU¹uý q<UŠ ÈÆœ

•eł« Õdýdð «Ë—Ë ÈUN/UMO(Ë Èœu¹b¹uKð tÐ v¹e¹u( U¹ Êu¹—«œ v~²'Ð —u²O½œ

 ∫‰U¦(®Y/PB/PR ¨Y/B-Y/R-Y ¨Y/CB/CR— qÐU� Æ©dð tÐ«dL¼ ‰UMO(q<Ë @½

ÆbOM�

براى برخوردارى از تصويرى بهتر
dðeł« ÈUN/UMO(Ë—Ë ¡«uBð Èœ— d¹uKð tÐ «e¹u¹“UÝ v½ U¹ —UÖ625p U¹ 525pq<Ë 

u?K?ð tÐ ‰UBð« dÖ«® ÆbOM�e?¹u¹“U?Ý t� v½d?Ð X'O½ —UÖd:uý —«u?Bð œ—bÐ d¹v?²Ý

u^½ Áœ«œ g¹U/©Æbý b¼«

كابل تصويرى

كابل تصويرى
©X'O½ q(Uý®

تلويزيون
©X'O½ q(Uý®

تلويزيون
©X'O½ q(Uý®

كابل تصويرى
©XÝ« q(Uý®

تلويزيون
©X'O½ q(Uý®

S VIDEOكابل 
©X'O½ q(Uý®

پشت دستگاه
اصلى

پشت دستگاه
اصلى

پشت دستگاه
اصلى

COMPONENT
VIDEO OUT

VIDEO
OUT

PB

PRY

S VIDEO
OUT

COMPONENT
VIDEO IN

PR

PB

Y

R L

R L

2

3

+

+

1 

2

3

1 

VK925D

uÞ©´® vÝ

©≠® vÐ¬

d:©´® e(

ÞuÝv ®≠©

uÖbMKÐ—uÝ È® b½«éÇ©

uÖbMKÐd( Èe�È

uÖbMKÐ—uÝ È—® b½«©XÝ«

uÖbMKÐËË »UÝ ÈdI® éÇ©

uÖbMKÐuKł È® v¹éÇ©

نكته
dÞ ·—XÝ«® R— ©Ë— UÐ «ÆbOM� q<Ë tÐUA( vý

uÖbMKÐuKł È® v¹éÇ©
©≠® vÐ¬

uÞvÝ

vÐ¬

d:e( d:e(uÞvÝ

دناروس و ىزكرم ىاهوگدنلب لاصتا

رفوو باس و ىيولج ىاهوگدنلب لاصتا

©≠® vJA(

vÐ¬
vJA(

vJA(

Per8251(06-07) 6/7/05, 5:03 PM7
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اتصال بلندگوها 2 گام
Ë—Ë— vJO²ÝöÄ g�— U¼ rOÝ ÈdÇ «  ÆbOAJÐ ÊËdOÐ Ë Áb½Uš

U¹

Ë— uÖbMKÐ ÍUNLOÝ dÖ«—«b½ wJO²ÝöÄ g�— UN½¬ ULOI²'( ¨b½dð tÐ «ÆbO¹U/ qB²( UN/UMO(

VK725D

وگدنلب ميس 3
•ÝOr �uðUÁ ™ 1∫ Ðd«È ÐKMbÖuÈ (d�eÈ

•ÝOr ÐKMb ™ 2∫ Ðd«È ÐKMbÖuÈ Ýu—«½b

R L

R L

2

3

+

1 

3

+

1 

2

uÞ ∫´vÝ

vÐ¬ ∫≠

¬Ðv ®≠©

uÖbMKÐ—uÝ È® b½«éÇ©

uÖbMKÐd( Èe�È

uÖbMKÐ—uÝ È—® b½«©XÝ«

d:e(

d:©´® e(

 vJA(©≠®

نكته
dÞ ·—XÝ«® R— ©Ë— UÐ «ÆbOM� q<Ë tÐUA( vý

uÖbMKÐuKł È® v¹éÇ©

ÞuÝv ®´©

vÐ¬

uÞvÝ

دناروس و ىزكرم ىاهوگدنلب لاصتا
uý s¾LD(uÞ® X³¦( ÈUNLOÝ t� b¹dð tÐ ©vÝdð tÐ ©vÐ¬® vHM( ÈUNLOÝ Ë ©´® X³¦( ‰UMO(vHM( ‰UMO(

uý qB²( ©≠®d� q<Ë Æb½u( ÁU³²ý« ÊœuÖbMKÐ Êb¹œ t(b< Vłuý v( U¼Æœ

vJA(

ىيولج ىاهوگدنلب لاصتا

R L

R L

2

3

+

1 

2

3

+

1 

VK825D
uÞ©´® vÝ

©≠® vÐ¬ uÖbMKÐ—uÝ È® b½«éÇ©

uÖbMKÐd( Èe�È

uÖbMKÐ—uÝ È—® b½«©XÝ«

d:©´® e(

©≠® vJA(

uÖbMKÐËË »UÝ ÈdI

ÐKMuÖbuKł Èv¹—® ©XÝ«

ÐKMuÖbuKł Èv¹® éÇ©

uÞvÝ

vÐ¬

d:e(

vJA(

دناروس و ىزكرم ىاهوگدنلب لاصتا

رفوو باس و ىيولج ىاهوگدنلب لاصتا

Per8251(06-07) 6/13/05, 4:23 PM6



ى
س

ار
ف

نت
رف

گ
ار 

قر
ل 

ح
م

RQT8251

5
108

180 90 

169 

VK925DVK825D VK925DVK825D

VK725DVK725Dبلندگوى مركزى

بلندگوى مركزى

d²� vKO�
d²� vKO�

d²� vKO�

اتصال به ديوار 7
Æœd
 VB½ —«u¹œ ÈË— Ê«uð v� «— Èe
d� Ë ·«dÞ« ÈU¼uÖbMKÐ

پيچى (ضميمه نيست) را درون ديوار محكم كنيد.1
پيچ (ها) را از بطور مطمئن درون سوراخ (هاى) موجود روى2

بلندگو قرار دهيد.

•u¹œu²Ý U¹ —«uÖbMKÐ t
 v½Ë— dÐ U¼uý v� VB½ Ê¬ ÈqLŠ XOKÐU' b¹UÐ b½

10uKO
 dÖË— dÐ Â— êOÄ d¼ ÈuÖbMKÐ VB½ ÂU~M¼ ÆbýUÐ t²ý«œ «Ë— U¼È

u¹œd, UÐ —«d−� Èœ—uA� »—œU½ VB½ ÆbO¹U/  u� XÝ« sJ2 XÝVł

u¹œ Êb¹œ t�b6uÖbMKÐ U¹ —«uý U¼Æœ

راه اندازى ساده

محل قرار گرفنت 1 گام
بلندگوهاى جلو

X?Ý«— Ë é?Ç ‰U½U
 Êœd
 h<A� tÐ È“UO½ t
 b½« Ábý vŠ«dÞ È—uÞ U¼uÖbMKÐ

ÆbýUÐ v/

بلندگوى مركزى
•«Öd ÐKMbÖuÈ �d
eÈ Ðd —ËÈ ðKu¹e¹uÊ Öc«ý²t ýuœ «—ðFU‘ ŠU6q «“ ¬Ê 2Js

«ÝX ðBu¹d —« Ðt ¼r Ðe½bÆ ÐKMbÖuÈ �d
eÈ —« Ðd —ËÈ ¹p 'HEt 'd«—œ¼ObÆ

•Ðd«È łKuÖOdÈ «“ «,²UœÊ ÐKMbÖu¼U¨ ¬½NU —« �E²IOLU —ËÈ ðKu¹e¹uÊ 'd«— ½b¼ObÆ

VK825D VK925Dبلندگوى ساب ووفر 

¬Ê —« ÝLX —«ÝX ®VK825D© Ë ¹U ÝLX —«ÝXéÇ Ë  ®VK925D© ðKu¹e¹uÊ Ðd

—ËÈ “�5 Ë ¹U 'HEt �×JLv 
t ½Kd“œ 'd«— œ¼ObÆ

10 ÝU½²OL²d łU ¼r œ— ŽIV Ðd«È ðNu¹t ¼u« 'd«— œ¼ObÆ

تنها از بلندگوهاى همراه دستگاه استفاده كنيد
•«Ý²HUœÁ «“ ÐKMbÖu¼UÈ œ¹~d �v ðu«½b Ðt œÝ²~UÁ ¬ÝOV ÐdÝU½b Ë ¹U Ðd —ËÈ


OHOX 6b« «Łd �MHv Ð~c«—œÆ

•ÐKMbÖu¼U —« Ðd —ËÈ ÝD` 6U,v Ð~c«—¹b ðU ½OH²MbÆ œ— žOd «¹s 6u—  «Š²OU◊

¼UÈ ô“Â —« Ðd«È łKuÖOdÈ «“ ÝIu◊ ¬½NU œ«ý²t ÐUýObÆ

نكاتى در مورد كاربرد بلندگوها
•2Js «ÝX ÐU Ä<g Þuô½v 6b«È ÐKMb¨ Ðt ÐKMb Öu¼U ¬ÝOV —ÝU½bÁ Þu‰ ŽLd

¬½NU —« 
U¼g œ¼ObÆ

•u� —œ—«“ œ— «b6 d¹dÐ «dÄ È«uÖbMKÐ VOÝ¬ “« eO¼ÆbO¼œ g¼U
 U¼

≠«Öd 6b«È Ä<g ýbÁ œ«—«È «š²ö‰ ÐUýbÆ

≠«Öd ÐKMbÖu¼U 6b«¹v œ«—«È ÄóË«„ —« «“ �OJdË,s ¹U œÝ²~UÁ Ä<g¨ ÄU—«“¹X

ŠU6q «“ Ä<g FM¨ ¹U ÝO~MUZNUÈ Äv œ— Äv «“ ¹p ½uÝU½~d¨ œ¹Ep ðEX¨

¹U ËÝOKt «ZJ²dË½OJv �M²Ad �v 
MMbÆ

≠œ— “�UÊ ðMEOr 
OHOX 6b«Æ

≠œ— “�UÊ šU�u‘ ¹U —Ëýs 
dœÊ œÝ²~UÁÆ

اگر تداخل رنگ در تلويزيون شما رخ داد
ÐKMbÖu¼UÈ łKu¹v Ë �d
eÈ Ë ËË,d ®¼UÈ© ,dŽv Ðd«È 'd«— Öd,7 œ— ½eœ¹Jv

ðKu¹e¹uÊ Þd«Šv ýbÁ «½b¨ ËZv ÐNdŠU‰ ðBu¹d 2Js «ÝX Ðt ŽKX Ðdšv «“

ðKu¹e¹u½NU Ë½×uÁ 'd«— Öd,7 ¬½NU ðQŁOd Ð³OMbÆ

 دقيقه خاموش30اگر چنني اتفاقى افتاد، تلويزيون را براى حدود 
كنيد.

ŽLKJdœ —,l �GMUÞOEv 
dœÊ ðKu¹e¹uÊ ÐU¹b �AJq —« Šq 
MbÆ «Öd ¼Mu“ �AJq

Ëłuœ œ«—œ¨  ÐKMbÖu¼U —« œ— ,U6Kt «È œË—ðd «“ ðKu¹e¹uÊ 'd«— œ¼ObÆ

نكته
 •Ðd«È ðNu¹t �MUÝV ÐKMbÖu —« Šb«'q 10 �OKv �²d ÐU œÝ²@Æ

•ðu—È łKuÈ ÐKMbÖu¼U Ðdœ«ý²t /v ýuœÆ

ÊUJ� s¹dð VÝUM�

 ∫tK6U,E=D=C=B=A

كارگذارى با هدف ايجاد بهترين اثر
Ç~u½~v 
U—Öc«—È ÐKMbÖu¼U Ðd —ËÈ ÐU” 6b« Ë œ«�Mt ¬Ê ðUŁOd �v Öc«—œÆ Ðt ½JU 

“¹d ðułt /U¹Ob∫

• ÐKMbÖu¼U —« Ðd —ËÈ łU¼UÈ ð<X Ë «�s Ð~c«—¹bÆ

• 
U—Öc«—È ÐKMbÖu¼U šOKv ½eœ¹p Ðt “ `DÝ5�¨ œ¹u«—¼U Ë Öuýt ¼U �v ðu«½b

ÐUŽY ÐU” «{U,v 6b« ÖdœœÆ œ¹u«—¼U Ë ÄM−dÁ ¼U —« ÐU ÄdœÁ {<Or ÐáuýU½ObÆ

 •“«Ë¹t ¼U œ— ýJq ðId¹³v ¼E²MbÆ

احتياط
از بلندگوهاى با سيستم توصيه شده استفاده منائيد. اجنام ندادن•

اينكار ممكن است به تقويت كننده و يا بلندگوها آسيب برساند، و
ممكن است باعث آتش سوزى گردد. اگر مسئله اى رخ داده است يا

اگر تغييرى ناگهانى را در هنگام اجراء احساس مى كنيد به
سرويسكار با جتربه اى مراجعه منائيد.

بلندگوها را با روشى غير از آنچه در اين راهنما آمده به ديوار نصب•
نكنيد.

بلندگوى اطراف

ىوگدنلب
فارطا

ÐKMuÖbuKł È©éÇ® ÐKMuÖbuKł È—® ©XÝ«

uÖbMKÐËË »UÝ Èd,—® ©XÝ«uÖbMKÐËË »UÝ È d,©éÇ®

Èe
d� ÈuÖbMKÐ

Êu¹e¹uKð

©XEO½ q�Uý® 

ÈuÖbMKÐ

©XÝ«—® ·«dÞ«

ÈuÖbMKÐ

©éÇ® ·«dÞ«

30  35 

7.5  9.4 

4.0  7.0 

3.0  4.0

u¹œÊu²Ý U¹ —«

d²� vKO�

d²� vKO�

d²� vKO�

d²� vKO�

Per8251(05) 6/13/05, 1:42 PM5
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DVD-RAM

DVD-Audio

DVD-Video

DVD-R
(DVD-Video)/

DVD-RW
(DVD-Video)
+R (Video)/

+RW (Video)
DVD-R

(DivX Video)/
DVD-RW

(DivX-Video)

DVD-RW
(DVD-VR)

Video CD

SVCD

CD

CD-R
CD-RW

—

WMA
MP3
JPEG

CD

MPEG4

DivX \1

VCD

اطالعات ديسك

RAM

VCD

CD

DVD-V

JPEG

ديسكهايى كه قابل پخش مى باشند

عالمت ديسك
مشخصه در
اين دفترچه

راهنما
توضيح

d� UÐ ÈUN¼U~²Ýœ UÐ Ábý j³{uBð j³{ X� t��½ d¹1.1—«b½U²Ý«® dÐ ÊU�L¼ ÈœuBð j³{ È«bM½U� ©d¹

 ÁbMM$ j³{ ÈUN¼U~²ÝœDVDuBð d¹—Ëœ ¨È ÈUNMOÐDVDuBð d¹uOá�U$ ¨ÈdðdOž Ë vB�ý ÈU¼ÆÁ

—

ديسكهايى كه قابل پخش منى باشند           77777

 t��½1.0 “« DVD-RW Ë DVD-ROM¨ CD-ROM¨CDV ¨ CD-G¨ SACDË ¨

CD ¨fJŽ DVD-RAMu²½ t$ ¨—U$ “« b½«dðuš Z¹uý Ã—Uš œ ¨œ2.6-GBË 

DVD-RAM 5.2-GB Ë ¨“Chaoji VCD”u� uł“UÐ —œ œ q�Uý —«CVD ¨DVCDË 

SVCD UÐ t$ IEC62107“UÝ ÆbMýUÐ v/ —UÖ

هاى تصويرىCDs  ها و DVDپخش 
uðuð v� UNJ�¹œ s¹« ÁbMM$ bO8u?×½ b½«— UN½¬ g�Ä ÁdÐUMÐ bM$ ‰d²M$ «XÝ« sJ2 s¹«

dÐ® bOýU³½ Ábý ÊUOÐ vðUOKLŽ —U²šUÝ UÐ oÐUD� g�Ä ‰d²M$ tÐ —œUC tAOL¼‰U¦� È«

“ dÖ«u?A½ Áœ«œ g¹U/ g�Ä ÊU� d?Ö« U¹ œCDuBð d¹—«œ È— Æ©b?ýUÐ uM� È«ÈU?LM¼«

— p�¹œu�Ð XCbÐ «ÆbO½«

DVD 77777 ها با فرمت صوتى     
uš —uDÐ ÁU~²Ýœ s¹«—«œ ÈUNJ�¹œ —U$œs¹« È«

— UN²�öŽ—«cÖb$ Ë Áœ«œ hO�Að «ÆbM$ v� È

77777     متيز كردن ديسكها          

—UÄ UÐ «b²Ð«d� È« tÇuÞ—UÄ UÐ fáÝ Ë »d½¬ pAš È« tÇÆbOM$ „UÄ «

Ábý q�U$ Ë Ábý j³{ ÈUNJ�¹œ
\2

 j³{ ÁU~²Ýœ UÐ DVDuBð d¹—Ëœ U¹ Èd³LKO� 5Ð—«œ ÈDVD
uÝU½UÄË— pO½uý v� g�Ä ÁU~²Ýœ s¹« ÈÆb½

“UÝUÐ —UÖ .IEC62107

«¹s œÝ²~UÁ ÐU HDCD ÝU“ÖU— �v ÐUýb¨ Ë8v ŽLKJdœ ÄOp Ö�²dœÁ ——u¹UÝ «  /v $Mb ®ŽLKJdœÈ $t �×bËœÁ

œ¹MU�OJv ÝO~MU8NUÈ ÝD` ÐUô —« Ö�²d‘ �v œ¼b©Æ

CD ¼UÈ $bÖc«—È ýbÁ ÐU HDCD Sb«È ÐN²dÈ œ«—½b ÇuÊ ÐU 20 ÐOX $bÖc«—È ýbÁ «½b¨ œ—ŠU8OJt ÝU¹d

CD ¼U ÐU 16 ÐOX $bÖc«—È ýbÁ «½bÆ

احتياطهايى در مورد نگهدارى ديسك     77777
•Ë—— UNJ�¹œ ÈdÐ «e½ V�Çu� XÝ« sJ2® bO½uý Êbý —«œ gš VłÆ©œ

•d¼uš UÐ Èœ vÝ XAÄ eÖË d¹UÝ U¹ —uDC —U$œu½ q¹UÝ—U²ýeOÇ ÈuM½ ÈÆbO�¹

•dáÝ« “«eMÐ ¨ÁbMM$ „UÄ ÈU¼ ÈuKł  UF¹U� ¨dMOð ¨s¹dOÖd²J8« “« ÁbMM$ ÈU¹ s$UÝ t²�¹

uK×�d¼ d~¹œ ÈUN8ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« eÖ

•uÄ “«u� t$ v¹U¼ k�U×� U¹ U¼ gýuý v� ÊœU²�« gš VłÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« b½

•∫bOMJ½ ÁœUH²Ý« UNJ�¹œ s¹« “«

≠Ë— t$ v¹UNJ�¹œdÐ “« Áb½U� vCUÐ V�Ç UN½¬ ÈË V�Çuł—«œ œ—Uł« ÈUNJ�¹œ® œÁ

dOž U¹ È«Æ©Á

≠“ vKOš t$ v¹UNJ�¹œÆb½« Ábý —«œ gš œU¹

≠ÆVKC qJý bM½U� ¨ÈœUŽ dOž ÈUNKJý UÐ v¹UNJ�¹œ

سيستم هاى تصويرى     77777
≠uð v� ÁU~²Ýœ s¹« b½«PAL Ë  NTSC—Ë ¨bM$ g�Ä «uKð v8e¹UÐ b¹UÐ ULý Êu¹

Ë— Ábý ÁœUH²Ý« r²�OÝÆbýUÐ ÊU�J¹ p�¹œ È

≠ ÈUNJ�¹œPALuð v/ Ë— v×O×S —uDÐ bM½«uKð Èe¹Êu¹NTSC Áœ«œ g¹U/ 

uýÆb½

≠uð v� ÁU~²Ýœ s¹« ÈUN8UM~OÝ b½«NTSC—  tÐ «PAL 60dÐ Ë— g¹U/ È«uKð Èe¹Êu¹

PAL® bM$ q¹b³ð @ t×HS 21XL�C ¨“Video”  NTSC Disc Output —Æ©

—

\1
  “« ÁœUH²Ý« UÐDivX t��½  3.11 ¨4.x ¨5.xuBð r²�OÝ¤ d¹ ÈDivXuS r²�OÝØ vðMP3 U¹ ‰U²O−¹œ v³8«œ ¨MPEGdÖ v� œU−¹« ›Æœœ

\2
 d�“Uł« t$ ÈbM¹¬Ë— g�Ä b¼œ v� Á“UÝ ÁU~²Ýœ Èuý ÂU$« —UÖÆœ

• u� v�U9 —œ ôUÐ ÈUNJ�¹œ v�U9 g�Ä ÊUJ�« XÝ« sJ2—«Ë U¹ p�¹œ Ÿu½ dÞU�Ð œu×½ ¨j³{ XOF{u~Ç Ë j³{ Á“ vá$ v~½Ë p�¹œ Êœuł® býUÐ t²ý«b½ œ@ t×HS 17¨

d$cð—œ vð«—UÐ“ vá$ ÁÆ©Áœ«œ ÈUNJ�¹œ Êœ

•uð v� ÁU~²Ýœ s¹« ÈUNJ�¹œ b½«CD-R/RWuS Ábý j³{ ÈUNJ�¹œ® — ©vðd� UÐ «XLÝ —œ t$ v²�

—d$ j³{ “« bFÐ ÆbM$ g�Ä XÝ« Áb�¬ XÝ«— UN²L�C v�U9 ¨Êœ— p�¹œ U¹ b¹bM³Ð «q�U$ «
\2

ÆbOM$ 

•ÈUNJ�¹œÈUNJ�¹œÈUNJ�¹œÈUNJ�¹œÈUNJ�¹œ HighMAT
 ÈUNK¹U� jI�WMA ¨MP3 U¹ JPEGÆ

dÐdJKLŽ “« ÁœUH²Ý« ÊËbÐ g�Ä È« œHighMATË ¨ XOF{“Play as Data Disc”—œ 

Other Menu® @ t×HS 20— ©ÆbOM$ »U�²½« «

•WMAdÝ ÁU~²Ýœ s¹« — t½UÖbMÇ XOÐ XŽ—uÄUÝ «® bM$ v/  MBR—œ tÐUA� b$ q�Uý t$ XÝ« vK¹U� ∫

dÝ s¹bMÇËUH²� XOÐ XŽÆ©býUÐ  

—
Ábý qOLJð Ë Ábý j³{ ÈUNJ�¹œ

\2
Ë—  ÁbMM$ j³{ ÁU~²Ýœ ÈDVDuBð d¹—Ëœ U¹ È ÈUNMOÐDVD

uBðd¹ÆÈ

—
dÐ ÈUNJ�¹œ “« všDVDuS u²×� vð ÈUNLKO� ÈDVDÆbMýUÐ v� eO½ 

dÐ ÈUNLKO� g�Ä È«DVDË ¨ XOF{“Play as DVD-Video”—  —œ «Other Menu® @ t×HS 20©

ÆbOM$ »U�²½«

DVD-V

DVD-A

—Ëœ UÐ Ábý j³{u� ÈU¼ sOÐ v²8SDj³{ ÁU~²Ýœ U¹ DVD uÝU½UÄ UÐ pO½

—«b½U²Ý« “« ÁœUH²Ý« œDCFdÞ® uC vŠ«dÐ sO½«—Ëœ q¹U� r²�OÝ È«©sOÐ

 t��½1.0Æ

—Ëœ UÐ Ábý j³{ u� ÈU¼ sOÐ v²8SD j³{ ÈU¼ ÁU~²Ýœ U¹ DVD
“UÝ¤ UÐ —UÖSD VIDEOË  UB�A� ® Áó¹ASF—«b½U²Ý« r²�OÝØ ©œ

uBðd¹ ÈMPEG4ËdÄ® uS r²�OÝØ ©ÁœUÝ q¹U� vðG.726Æ›

MPEG4

DivX \1—

DivX \1

DVD-RW (VR)

— p�¹œqOLJð j³{ “« bFÐ «
\2

ÆbO¹U/ 

Ë—dÐ UNJ�¹œ j³{ ÁU~²Ýœ ÈDVD—Ëœ U¹ d³LKO� ÈU¼ sOÐ—«œ ÈDVD t��½ “« ÁœUH²Ý« UÐ 1.1d� “« X�

uBð j³{—«b½U²Ý« p¹ ® d¹uBð j³{ œqOLJð Ë Ábý j³{ ©ÊU�J¹ d¹
\2

dÖ v� Æœœ

•dÐu²×� g�Ä È«uBð Èd¹È

JPEG ¨MPEG4 Ë DivX¨

Ë XOF{“Play as Data Disc”
 —œOther Menu

®@ t×HS 20Æ©
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كابل تصويرى1  

AM     آننت حلقه اى1 

لوازم همراه

UHD0ÎÆbOM, v¹UÝUMý Ë pÇ «— v³½Uł  UIKF². 

قرار دادن
 — ÁU~²ÝœË— «—uš rOI²;. —u½ “« —ËbÐ ·U6 v×DÝ È—œ ¨bOýdŠ tł—«¨ôUÐ ÈUNð

—uÞ“d?0 Ë ¨ôUÐ XÐd?> b¹bý ÈU¼ ‘u?Ž s¹« ÆbO¼œ —«u?ð v. q.«u?Ä tÐ bM½«d?¹UÝ Ë gý

eł«dÐ VOÝ¬ ÁU~²Ýœ ¡«dÐUMÐ Ë ¨bM½UÝu, ÁU~²Ýœ dLŽ s¹«uš d²¼UðÆbý b¼«

— 5~MÝ ÂU;ł«Ë— «d> ÁU~²Ýœ ÈÆbO¼b½ —«

ولتاژ
ËdO½ lÐUM. “«Ë UÐ È—U?A� ÁU~²Ýœ tÐ XÝ« sJ2 qLŽ s¹« ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« ôUÐ ˛U²0

—Ë¬u. Ë Áœ“uÝ gð¬ VłdÖ ÈÆœœ

ËdO½ l³M. “« ÈDCÈU?N½UJ. U¹ v²A, p¹ —œ ÁU~²Ýœ VB½ ÂU~M¼ ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« 

d~¹œ ‚dÐ “« t, ÈDC— ËdO½ l³M. bMM, v. ÁœUH²Ý« ÆbOM, pÇ X>bÐ «

حفاظت از سيم برق
u?ý s?¾LD. ‚d?Ð r?O?Ý t, b¹ACÆb?ýU?Ð Áb?¹b?½ V?O?Ý¬ Ë Áb?ý qB². `O×6 —uDÐ 

uð v. Áb¹œ VOÝ¬ rOÝ Ë h>U½ ‰UBð«u. b½«“uÝ gð¬ VłdÖ ‚dÐ Ë Èuý v~²�rOÝ Æœ

—Ë— 5~MÝ ÂU;ł« U¹ ¨bOMJ½ rš ¨bOAJ½ «d> Ê¬ ÈÆbO¼b½ —«

— rOÝ tJO.U~M¼dÄ “« «d½¬ bOM, v. «bł e¹Ëœ “« «dO~Ð tšUý ‚dÐ rOÝ ÊbOA, Æb¹AC
uð v.u. b½«dÖ ‚dÐ Vłuý v~²�Æœ

Ëœ— tšUýdO~½ fOš XÝœ UÐ «dÖ ‚dÐ YŽUÐ qLŽ s¹« Æb¹uý v. v~²�Æœ

اجسام خارجى
 “Uł«e?K� ¡UOý« bO¼b½ Áu?ð v?. qLŽ s¹« ÆbM²�UOÐ ÁU~²Ýœ qš«œ tÐ Èu. b½«‚d?Ð Vł

dÖd, —U, bÐ U¹ v~²�uý ÁU~²Ýœ ÊœÆœ

“Uł«d?Ð ÁU~²Ýœ qš«œ vF¹U. bO¼b½ Áe¹uð v. qLŽ s¹« Æœu?. b½«dÖ ‚dÐ VłU¹ v~²�

d?J?KLŽ—œU?½ œu?ý ÁU?~²Ýœ XÝd?;?Ð ¨œU?²?�« v?>UHð« 5MÇ dÖ« Æœ— ÁU?~?²Ýœ XŽ‚d?Ð “« «

dOLFð UÐ Ë ÁbOA,dO~Ð ”U9 —U,Æb¹

d?áÝ« “«d?, Èd?AŠ ÊœË— U?NA, Áu?š ÁU?~?²?Ýœ qš«œ U¹ È—«œœ—«œ U?N?½¬ Æb?OM, ÈÈ«

“UÖ—u?6—œ t?, bMýUÐ v. ÁbMM, qF²A. ÈU¼dáÝ«  u?ð v. ÁU~²Ýœ qš«œ Êbý ÈbM½«

dÖ qF²A.Æb½œ

سرويس
— ÁU?~²Ýœuš «d?~?½U?A½ ¨XÝ« Ábý lD> «b6 dÖ« ÆbOMJ½ dOLFð ÊUðœË— U¼v/ sý

uýËœ ¨b½uý v. œU−¹« œd~¹œ tK¾;. d¼ U¹ ¨œd²�œ s¹« —œ t, È— tÇuð ULM¼«Áœ«œ `O{

 ‚dÐ rOÝ ¨b¼œ v. Œ— XÝ« ÁbA½AC— d, «bł «dOLFð UÐ Ë ÁœËdÝ U¹ —U,“U−. —UJ;¹

dO~Ð ”U9dÖ ‚dÐ Æb¹dš U¹ v~²�uð v. ÁU~²Ýœ vÐ«uÐ ÁU~²Ýœ dÖ« b²�UOÐ ‚UHð« b½«tKOÝ

d& r, heýuŽ Ê¬  UFD> U¹ “UÐ ¨dOLFð È« tÐuý ÷Æœ

dÐ ÁU~²Ýœ dÖ«uÞ vðb. È«—u. v½ôd> ÁœUH²Ý« œdOÖ v/ —«d½¬ bOH. dLŽ œ«bł UÐ «

d,e�« ËdO½ l³M. “« ÁU~²Ýœ ÊœÆbO¼œ g¹«

احتياطهاى امينى

سيمهاى بلندگو3 
VK725D

 x 1ÁUðu, rOÝ

 x 2bMKÐ rOÝ

AC     سيم برقسيم برقسيم برقسيم برقسيم برق1 

كنترل از راه دور1 
VK725D

(N2QAJB000143)
 VK825D

(N2QAJB000142)

VK925D
(N2QAJB000141)

عدد باطرى براى كنترل2  
از راه دور

 نكته 
d¹UÝ È«dÐ «— Ê¬ Æœuý v. ÁœUH²Ý« ÁU~²Ýœ s¹« È«dÐ jI� ÁU~²Ýœ s¹« Á«dL¼ ‚dÐ rOÝ

ÆbOMJ½ ÁœUH²Ý« q¹UÝË

FM     آننت داخلى1 

شروع
3..............................................................................احتياطهاى امينى

3.......................................................................................لوازم همراه
4................................................................................اطالعات ديسك

راه اندازى ساده
5..........................................................محل قرار گرفنت1گام 
6..........................................................اتصال بلندگوها2 گام
7..........................................................اتصاالت تصويرى3 گام

8..........................................اتصاالت راديو و منبع تغذيه4گام 
8.............................................................كنترل از راه دور5 گام
QUICK SETUP..................................9راه اندازى سريع 6 گام
9.................................................................تنظيم زمان7 گام

9............................................................(DEMO)حالت منايشى 

10......................................................................راهنماى مرجع كنترل

عملكردهاى ديسك
12.........................................................اصول اوليه پخش — ديسكها

14........................................................ عملكردهاى راحت—ديسكها 
 v½uM, geÄ ÈUN²0UŠ g¹U/ Ø p;¹œ  UŽöÞ«/(QUICK OSD)

 geÄ È«dÐ UN½«uMŽ Êœd, —Ëd. /(ADVANCED DISC REVIEW)
»ËUM². geÄ(CD MODE) CD Øl¹dÝ œb−. geÄ Ø 

È«dÐ Êœd, œ— 30XŽdÝ Êœd, ÷uŽØ ÂË“ X³;½ Êœd, ÷uŽØuKł ·dÞ tÐ tO½UŁ 

ÈU¼ tFD> Êœd, ÷uŽ Øs,UÝ d¹uBð œu³NÐØgšdÇ Ë t¹Ë«“ »Ue²½« ØgeÄ 

geÄ —«dJð Ø U¼ f¹u½d¹“ Êœd, ÷uŽ Ø vðu6

16............................................استفاده از منوى نويگيشن_ديسكها
 ÈË— “« Ábý »Ue²½« tFD> “« geÄØ Áœ«œ ÈUNJ;¹œ geÄ/CD

 ÈUNJ;¹œ geÄHighMATTM
 ÈUNJ;¹œ geÄ Ø DVD-RW (DVD-VR)/RAM

18............................................ برنامه ريزى/پخش تصادفى_ديسكها
 Uð® geÄ Èe¹— t.U½dÐ32©tM¹eÖ Ø  v�œUBð geÄ Øv�œUBð geÄ ALL-DISC

20–19............................. استفاده از منوى صفحه منايشى_ديسكها 
 ØvK6« ÈuM.Other Settings

20...............................تغيير دادن تنظيمات دستگاه پخش _ ديسكها
 dOšUð ÊU.“ dOOGð(Speaker Settings)

عملكردهاى راديو
22...............................................................................................راديو

UN0U½U, »Ue²½« Ø Ãu. rOEMð Ø v²Ýœ vÐU¹ Ãu.

عملكردهاى نوار
23...............................................................................نوارهاى كاست
j³{ØgeÄ

عملكرد هاى كاراوكه
24.........................................................................لذت بردن از كاراوكه

t−O²½ j³{ È«dÐ Ø u,« dOŁQð rOEMð ØbOK, dOOGðØt,Ë«—U, œdJKLŽ “« ÊœdÐ  c0

ÊUðœuš È«b6 j³{ È«dÐ Ø œuš t,Ë«—U,

عملكردهاى ديگر
26.............................................................محدوده صدا و كيفيت صدا
 pOłu0ËdÄ v³0«œØfJO. Ê«œIIØdðdÐ b½«—uÝ ÈuÖbMKÐØe,d. —œ e,d9Ø 

Ø«b6 XOHO, Ë ÁœËb×. dOOGð  v²Ýœ d~½U;L¼ “« ÁœUH²Ý«(MANUAL EQ)Ø

Ød�ËË »UÝ `DÝØÈu> d�ËËØdðdÐ È«b6 d~½U;L¼“« ÁœUH²Ý«

t½UÖbMÇ È«b6 ÁbO½«e�« fl  È«b6 rOEMðØb¹d³Ð  c0 vFO³Þ —UO;Ð È«b6 “«

U¼uÖbMKÐ

28............................................................................استفاده از تاميرها
»«uš d1Uð Ø j³{ ØgeÄ d1Uð 

29............................................................................عملكردهاى ديگر
Ø «b6 lD>  Ø —U,œuš výu.Uš œdJKLŽ Ød¹uBð Êœd, ÁdOð

«b6 tM.«œ d~½UA½ dOOGð

30–29......................................................استفاده از وسيله هاى ديگر
Ød�ËË »UÝ “« ÁœUH²Ý«Ø Êu¹e¹uKð p¹ UÐ —U, Ø výuÖ “« ÁœUH²Ý«

È—UO²š« 7½¬  ôUBð«Øvł—Uš ÁU~²Ýœ p¹ “« ÁœUH²Ý«

مرجع
DivX VOD.................................................................31درباره محتوى 

31.......................................................................................لغت نامه
34–32....................................................................راهنماى عيب يابى

34.............................................................................فهرست كد زبان
35 ................................................... نگهدارى از ديسك/سينى ديسك

35........................................................................................نگهدارى
36..............................................................................مشخصات فنى

فهرست مندرجات
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dÐ ÁU~²Ýœ s¹«u¼ Ë »¬ —œ ÁœUH²Ý« È«dý È«dÖ dE½ —œ vłÆXÝ« Ábý t²�

—  ôö²š« ÁU~²Ýœ s¹« XÝ« sJ2u¹œ«— v¹dL¼ ÈUNMHKð “« t, «ÁœUH²Ý« ‰öš —œ Á«

uý v. výU½— b½—œ «UHD0 ̈ bý d¼Uþ vðôö²š« 5MÇ dÖ« ÆbM, X�U¹ÎsHKð 5Ð tK6U� 

dL¼— Á«e�« ÁU~²Ýœ UÐ «ÆbO¼œ g¹«

احتياط!
دستگاه را در قفـسـه كـتـاب، داخـل كـابـيـنـت يـا در•

مكانهاى محدود ديگر قرار ندهيد. مطمئن شويد كـه
فضاى كافى براى تهويه وجود دارد. براى پيشگـيـرى از
برق گرفتگى يا خطر آتـش سـوزى نـاشـى از افـزايـش
درجه حرارت، مطمئـن شـويـد كـه پـرده يـا پـارچـه اى

منفذهاى تهويه را مسدود نكرده باشد.
منفذهاى تهويه را با روزنامه، روميزى، پرده، و چيـزهـاى•

مشابه مسدود نكنيد.
شعله روشن، مانند شمع روشن، را روى دستگـاه قـرار•

ندهيد.
باطريها را در ظروف آشغال مخصوص دور بياندازيد.•

احتياط !
.تسا هدش هدافتسا رزيل زا هاگتسد نيا رد
ىاـرجا ـاي تاـمـيـظـنت ـاي ـاه لـرتـنك زا هدـاـفـتسا
دنا هدـشن صخشم اجـنيا رد هك ىياهلـمعلاروتسد
ىاه ـشبات ضـرعم رد ـهك دوش ـبجوم ـتسا نـكمم
.ديريگ رارق كانرطخ
نـاتدوخ ار نآ و هدـرك زاب ار هـاگـتسد ـششوپ ـدياـبن
.دينك ريمعت

.دينك راذگاو برجم دارفا هب ار هاگتسد ريمعت راك

اخطار:
براى كاهش دادن خطر آتش سـوزى، بـرق گـرفـتـگـى يـا
خراب شدن دستگاه، اين دستـگـاه را در مـعـرض بـاران،
رطوبت، چـكـيـدن آب، تـرشـح آب قـرار نـدهـيـد و شـئ
محتوى مايعات، مانند گلدان، نبايد روى دستـگـاه قـرار

داده شود.

e?½ v?²?;?¹UÐ ÁU~²Ýœd?Ä t?Ð p¹œd?> ‚d?Ð e¹Ëœ Ë ¨Ábý Áœ«œ —«t?Ð v?²?;?¹UÐ ‚dÐ tšUý

—u6d> vðdÖ —«—u6 —œ t, býUÐ t²�uNÝ tÐ qJA. “ËdÐ  d²Ýœ qÐU> X0ÆbýUÐ vÝ

احتياط:
 قبل ازً بر اساس منطقه متفاوت است. حتماACولتاژ 

استفاده ولتاژ مناسب را تنظيم مناييد.( براى جزييات
 مراجعه كنيد.)8 به صفحه ًلطفا

مشترى گرامى
dÐdš È«dJA². ULý “« ÁU~²Ýœ s¹« b¹Æ.

dÐdJKLŽ È«UHD0 vM1« Ë tMONÐ œÎ—u²Ýœ — UNKLF0«ÆbOM, tF0UD. X>bÐ «

VK725D  :u.—«‰b. —œ jI� t, Èœ  SC-VK725D—U,dÐ—«œ œ— b½Æb¼œ v. ÊUA½ «

VK825D :  jI�SC-VK825DÆ

VK925D :  jI�SC-VK925DÆ

 به غير از مواردى كه ذكر ميشود توضيحات اين راهنما براى مدل•
SC-VK725D.است 

 براى كنترل از راه دور توضيحً عملكردهاى اين دفترچه راهنما اساسا•
داده شده اند، ولى مى توانيد اين عملكردها را در صورتيكه با كنترل از

راه دور مشابه باشند روى دستگاه اصلى اجرا كنيد.

SC-VK925D SC-VK825D SC-VK725D سيستم
(uÖbMKÐ 1) SA-VK925D      (uÖbMKÐ 1) SA-VK825D      (uÖbMKÐ 1) SA-VK725D دستگاه اصلى
     (uÖbMKÐ 2) SB-VK92      (uÖbMKÐ 2) SB-VK82      (uÖbMKÐ 2) SB-VK72 بلندگوهاى جلو
     (uÖbMKÐ 1) SB-PC92      (uÖbMKÐ 1) SB-PC82      (uÖbMKÐ 1) SB-PC72 بلندگوى مركزى
(uÖbMKÐ 2) SB-PS92      (uÖbMKÐ 2) SB-PS82      (uÖbMKÐ 2) SB-PS72 بلندگوهاى اطراف

(uÖbMKÐ 2) SB-WVK92      (uÖbMKÐ 1)     SB-WVK82 ---- بلندگوى ساب ووفر

©ÁU~²Ýœ qš«œ®
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                Model No. SC-VK725D/SC-VK825D/
SC-VK925D

RQT8251-G
L0605NC0

d?� dÐ “« q³�d?
 —«—UJÐ ¨Êœd?OÖU?H?D?� ¨ÁU?~²Ýœ rOEMð Ë ÈÎs¹« 

d²#œ— tÇ— ULM¼«u)Ð q*U
 —uDÐ «ÆbO½«

uMFÐ Ê¬ “«d* Ê«—œ vFł—«bN~½ ÁbM¹¬ÆbOM
 È

رقم األقليمرقم األقليمرقم األقليمرقم األقليمرقم األقليم
ية-الفيديوDVD انةض اسطوم هذا املشغل بعريقو

.”ALL“ او ”2“قم األقليمفة بالعالمات التي حتمل راملعرو
مثال:مثال:مثال:مثال:مثال:

شماره منطقه
u??ð v?* g?)?Ä ÁU?~?²?Ýœ s?¹« b?½«DVDu?B?ð d?¹— È—«œ t?
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مثال:

 قبل توصيل أوًشادات كليااءة هذه اإلرجى قرير
تشغيل أو ضبط هذا اجلهاز.

اجعته في املستقبل.جى االحتفاظ بهذا الكتيب ملرير

GC Pe ArEn

استريويى

ULM¼«— tÇd²#œ

شادات التشغيلإر

سيستم دى وى دى

جهاز تشغيل اسطوانةجهاز تشغيل اسطوانةجهاز تشغيل اسطوانةجهاز تشغيل اسطوانةجهاز تشغيل اسطوانة DVD ستيريو   ستيريو   ستيريو   ستيريو   ستيريو  
DVD

2
3

42

2
3

42

 ‰b* Ë býUÐ v* ‰U¦* p¹ ôUÐ ÁU~²Ýœ qJýSC-VK725D— Æb¼œ v* ÊUA½ «

Per8251_(01) 6/13/05, 1:38 PM1




