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از اینکه این محصول Panasonic را خریداری کرده اید از شما متشکریم. 
لطفا قبل از روشن کردن دستگاه این دفترچه راهنما را مطالعه کرده و برای رجوع در آینده 

نگهداری کنید.
تصاویری که در این دفترچه راهنما دیده می شوند تنها برای توضیح دادن مطالب آورده شده اند.
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از رسانه ای گرانبها لذت ببرید

دوربین فیلمبرداری

آمپلی فایر با 
سیستم بلندگو

ويدئو

DVD دستگاه پخش
Blu-ray دستگاه پخش کننده

DVD ضبط کننده

تاپ باکس

SD کارت

رایانه شخصی

سطحى شگفت انگیز از هیجان را جتربه منایید
برای دریا فت سرویس دیجیتال زمینی از یک تلویزیون دیجیتالی تکمیل شده استفاده می شود

HDMI تصاویر واضح با ترمینال
ایجاد سینمای خانگی و اتصال ضبط کننده DVD با استفاده از 

”VIERA Link“ بدون تنظیمات پیچیده!

 AVC”)  AVC رمز کردن ویدیو بر اساس استاندارد (i) :برای مصارف شخصی و غیر جتاری زیر قرار دارد AVC این محصول حتت لیسانس سبد حقوق ثبت اختراع
 ،AVC Video که از یک مصرف کننده با مصارف شخصی و غیر جتاری و/یا یک عرضه کننده فیلم با مجوز عرضه AVC رمزگشایی ویدیوی (ii) و/یا (“Video

بدست آمده است. برای مصارف دیگر مجوزی صادر نخواهد شد و این مجوز استفاده دیگری ندارد. اطالعات بیشتر را می توانید از MPEG LA, LLC بدست آورید. 
به http://www.mpegla.com مراجعه کنید.

DVB هشدار برای عملکردهای
این تلویزیون برای مطابقت با استانداردهای (آگوست 2009) DVB-T سرویس دیجیتال زمینی (MPEG2 و MPEG4-AVC(H.264)) طراحی شده است.

با فروشنده محلی خود برای دسترس پذیری سرویس های DVB-T در ناحیه خود مشورت کنید.

این تلویزیون ممکن است با سیگنالی که با استانداردهای DVB-T مطابقت ندارد به درستی کار نکند.• 

بسته با کشور، ناحیه، شبکه تلویزیونی و شرکت مخابرات، تمام ویژگی ها در دسترس نیستند.• 

بسته به شرکن مخابرات ممکن است هزینه های اضافی دریافت شود.• 

سازگاری با سرویس های DVB در آینده تضمین نمی شود.• 

جدیدترین اطالعات در مورد سرویس های دردسترس را در وب سایت ذیل بیابید. (فقط زبان انگلیسی)• 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/  
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 DLNA CERTIFIED™ و DLNA آرم ،DLNA®

عالئم جتاری، عالئم خدماتی یا عالئم تاییدیه 
 Digital Living Network متعلق به شرکت

Alliance هستند.

 High-Definition و HDMI آرم ،HDMI
Multimedia Interface عالئم جتاری یا عالئم 

جتاری ثبت شده HDMI Licensing LLC در 
ایاالت متحده آمریکا و کشورهای دیگر است.

”AVCHD“ و آرم ”AVCHD“ عالئم جتاری 
شرکت Panasonic و شرکت Sony هستند.

 Dolby ساخته شده حتت لیسانس شرکت
 .Laboratories

Dolby و عالمت دوبل-دی عالئم جتاری شرکت 
Dolby Laboratories هستند.

 SD-3C, عالمت جتاری شرکت SDXC آرم
LLC است.

VGA عالمت جتاری شرکت ماشین های جتاری بین املللی است.

S-VGA عالمت جتاری ثبت شده احتادیه استانداردهای الکترونیک ویدئویی 
است.

™HDAVI Control مارک جتاری شرکت Panasonic است.

Macintosh عالمت جتاری شرکت . Apple Inc است.

Windows یک عالمت جتاری ثبت شده متعلق به شرکت Microsoft در ایاالت 
متحده و/یا کشورهای دیگر است.

مجوز

حتی اگر اشاره صریحی به عالئم جتاری یک شرکت یا محصول نشده 
باشد، در کاربرد این عالئم جتاری باید کامال به حقوق دارندگان آن احترام 

گذاشته شود.
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مراقبت های ایمنی
هشدار

کار با سیم و دو شاخه اصلی برق

دو شاخه اصلی را بطور کامل در پریز وارد کنید. (اگر دو شاخه شل باشد ممکن است باعث گرم شدن و ایجاد آتش سوزی شود.)• 

مطمئن شوید که دو شاخه اصلی به سهولت در دسترس قرار دارد.• 

مطمئن شوید که ارت دو شاخه اصلی محکم وصل شده است تا خطر برق گرفتگی از بین برود.• 
دستگاهی با ساختار CLASS I به یک سوکت خروجی برق با اتصال محافظت شده به زمین وصل می شود.• 

با دستان خیس به دو شاخه برق دست نزنید. (این کار ممکن است باعث برق گرفتگی شود.) • 

فقط از سیم برق اصلی که همراه دستگاه عرضه شده است استفاده کنید. (این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.)• 

از آسیب رساندن به سیم برق خودداری کنید. (سیم آسیب دیده ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.)• 
وقتی سیم دستگاه به پریز وصل است از جابجا کردن تلویزیون خودداری کنید.• 
از قرار دادن اجسام سنگین بر روی سیم برق یا قرار دادن سیم در نزدیکی اجسام گرمازا خودداری کنید.• 
سیم برق را دوال نکنید، آن را بیش از اندازه خم نکرده و نکشید.• 
سیم را بزور نکشید. هنگامی که می خواهید سیم را از پریز بکشید دو شاخه را محکم بگیرید.• 
از دو شاخه یا پریز معیوب استفاده نکنید.• 

در صورت مواجه با هرگونه 
ً دوشاخه  مشکل یا حادثه، فورا

را از برق بکشید!

برق متناوب 220 - 240 
ولت، 50 / 60 هرتز

منبع برق

این دستگاه تلویزیون برای کار با:• 
برق متناوب 220 - 240 ولت، 50 / 60 هرتز• 

اجازه ندهید اشیاء خارجی وارد تلویزیون شود

اجازه ندهید هیچ چیزی از داخل پنجره های تهویه هوای تلویزیون وارد • 
آن شود. (ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.)

پوشش ها را برندارید و 
هرگز خودتان تلویزیون را دستکاری نکنید

پوشش پشتی را برندارید چون اگر برداشته شود قطعات برق دار قابل • 
دسترس می شوند. هیچ قطعه ای که کاربر بتواند آن را سرویس کند 
در داخل تلویزیون وجود ندارد. (قطعات دارای ولتاژ باال می توانند باعث 

برق گرفتگی شدید شوند.) 

برای بررسی، تنظیم یا تعمیر تلویزیون خود را نزد فروشنده محلی • 
Panasonic ببرید.

از قرار دادن تلویزیون بر روی سطوح شیب دار یا ناپایدار 
خودداری کنید

ممکن است تلویزیون افتاده یا کج شود.• 

دستگاه را در معرض باران یا رطوبت شدید قرار ندهید

برای جلوگیری از آسیب دیدگی که ممکن است در اثر برق گرفتگی یا • 
آتش سوزی بوجود آید، این دستگاه را در معرض بارش باران یا رطوبت 

زیاد قرار ندهید. این تلویزیون نباید در معرض چکه یا پرش قطرات 
آب قرار گیرد و اشیاء آبدار دیگر مانند گلدان را نباید باالی تلویزیون 

گذاشت.

تنها از پایه ها / جتهیزات نصب اختصاصی دستگاه استفاده 
کنید

استفاده از پایه یا لوازم تایید نشده دیگر ممکن است باعث عدم • 
پایداری تلویزیون شود که خطر آسیب دیدگی را افزایش می دهد. 

جهت نصب از فروشنده محلی Panasonic کمک بخواهید.

از پایه ها (صفحه 6) / قالب های دیواری (صفحه 7) تایید شده • 
استفاده کنید.

دستگاه را در معرض تابش نور مستقیم آفتاب و دیگر منابع 
حرارتی قرار ندهید

از قرار دادن تلویزیون در تابش مستقیم آفتاب یا دیگر منابع حرارتی • 
خودداری کنید.

به کودکان اجازه ندهید به کارت SD دست بزنند

کارت SD مانند یک شی کوچک ممکن است توسط کودکان • 
خردسال بلیعده شود. لطفا کارت SD را فورا پس از استفاده از 

دستگاه خارج کنید.

برای جلوگیری از آتش سوزی هیچ 
نوع شمع یا شعله مستقیمی در 

نزدیکی تلویزیون قرار ندهید
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این دستگاه برای استفاده در آب و هوای گرمسیری ساخته شده است

هنگام متیز کردن تلویزیون، دو شاخه را از برق بکشید

تمیز کردن تلویزیونی که به برق وصل است می تواند موجب برق گرفتگی شود.• 

اگر به مدت طوالنی قصد استفاده از تلویزیون را ندارید، دو شاخه آن را از پریز بکشید

این دستگاه تلویزیون حتی در صورتی که خاموش باشد تا زمانی که دوشاخه به پریز وصل باشد برق مصرف می کند.• 

دستگاه را فقط بصورت افقی (سر پا) جابجا کنید

جابجا کردن تلویزیون بصورت وارونه به سمت باال یا پایین ممکن است به مدار داخلی آن آسیب برساند.• 

برای دفع گرمایی که تلویزیون ایجاد می کند فضای خالی کافی دور تا دور تلویزیون بگذارید

حداقل فاصله

10

10

10 7

(سانتی متر)

هنگام استفاده از پایه، یک فضای خالی مابین پایین تلویزیون و سطحی که تلویزیون بر روی آن قرار داده می • 
شود بگذارید.

در صورتی که می خواهید تلویزیون را با استفاده از آویزهای دیواری نصب کنید، دستورالعمل های نصب را • 
رعایت کنید.

پنجره های تهویه هوای دستگاه را نپوشانید

در صورتی که پنجره های تهویه دستگاه توسط روزنامه، رومیزی، پرده، و غیره بسته شوند خطر گرم شدن بیش از حد دستگاه، آتش سوزی یا برق • 
گرفتگی وجود دارد.

بر روی صفحه منایش فشار نیاورده و به آن ضربه نزنید

این کار می تواند باعث آسیب دیدن دستگاه و زخمی شدن شما شود.• 

صدای هدفون ها را خیلی زیاد نکنید

چون به گوش هایتان آسیب می رساند که جبران نشدنی است.• 

این تلویزیون سنگین است. تلویزیون را با کمک 2 یا چند نفر جابجا کنید. برای جلوگیری از 
آسیب جسمی در اثر واژگون شدن یا افتادن تلویزیون مانند شکل عمل کنید.

نکات
یک تصویر ثابت را برای مدت طوالنی منایش 

ندهید
این کار باعث می شود تصویر در صفحه پالسما 

(”ابقای تصویر“) باقی مباند. این مساله را منی توان خرابی 
محسوب کرد و حتت ضمانت نیست.

انواع تصاویر ثابت

شماره برنامه و آرم های دیگر• 

تصویر نمایش داده شده در حالت 4:3• 

بازی ویدئویی• 

تصویر رایانه ای• 
در صورتی که سیگنالی ارسال نشود یا عملیاتی اجنام 

نگیرد، برای جلوگیری از ابقای تصویر، هر چند دقیقه 
یک بار کنتراست تصویر بطور خودکار کاهش می یابد. 

(صفحه 68)

قابلیت آماده بکار خودکار

در شرایط زیر، تلویزیون بطور خودکار به حالت آماده بکار خواهد رفت:• 
هیچ سیگنالی دریافت نشده و هیچ عملیاتی برای 30 دقیقه در حالت تلویزیون • 

آنالوگ اجرا منی شود
[تایمر خاموش] در منوی تنظیم فعال است (صفحه 13)• 
هنگامیکه هیچ عملیاتی برای مدت انتخاب شده در [حالت آماده بکار خودکار] • 

(صفحه 28) اجنام نشود

تلویزیون را دور از این نوع جتهیزات قرار دهید

تجهیزات الکترونیکی• 
بویژه، تجهیزات ویدئویی را نزدیک تلویزیون قرار ندهید. تداخل الکترومغناطیس ممکن 

است باعث پرش و اختالل در تصویر / صوت شود.

تجهیزات دارای حسگر مادون قرمز• 
این تلویزیون نیز اشعه مادون قرمز ساتع می کند. این کار ممکن است بر عملکرد 

دستگاههای دیگر تاثیر منفی بگذارد.
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لوازم جانبی استاندارد

کنترل از راه دور

 •N2QAYB000604

EXITINFO

OPTION

TEXT STTL INDEX HOLD

RETURN

MENU SURROUND

INPUT

MUTE LAST VIEW

TV

GUIDE

VIE
RA

 Lin
k

AVTV

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

ASPECT

SD CARD

R G Y B

POWER

CHVOL

باتری های 
کنترل از راه دور (2)

 •R6 (AA)

پايه
 (صفحه 7)

سیم برق
 (صفحه 8)

هسته فریتی (2)

 •JOKG00000014
 (صفحه 60)

هسته های فریتی را برای 
 EMC تطابق با استاندارد

استفاده کنید.
دفترچه راهنما

این محصول حاوی قطعاتی است که بالقوه می توانند خطرناک باشند (مانند کیسه های پالستیکی) و ممکن است توسط بچه ها بطور اتفاقی • 
بلعیده شوند. این قطعات را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

گذاشنت و برداشنت باتریهای کنترل از راه دور

بکشید تا باز شود1

کج کنید

2

به قطب های باتری (+ یا -) دقت کنید

ببندید

احتیاط

نصب نادرست ممکن است باعث نشت یا خرابی باتری شود که می تواند • 
به دستگاه کنترل از راه دور آسیب برساند.

باتری نو و کهنه را با یکدیگر استفاده نکنید.• 

انواع مختلف باتری (مانند باتری های قلیایی و منگنزی) را به همراه • 
یکدیگر استفاده نکنید.

از باتریهای شارژی (Ni-Cd) استفاده نکنید.• 

باتری ها را نسوزانید و آنها را سوراخ نکنید.• 
باتریها را نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند تابش آفتاب، آتش یا 

امثال آن قرار داد.

دستگاه کنترل از راه دور را باز نکرده و آن را دستکاری نکنید.• 

سوار کردن پایه

هشدار

پایه را باز نکرده و آن را دستکاری نکنید.

در غیر اینصورت ممکن است تلویزیون بیافتد و آسیب ببیند و اشخاص را زخمی کند.• 

احتیاط

از هیچ پایه ای بجز آنچه که با این تلویزیون ارائه شده استفاده نکنید.

در غیر اینصورت ممکن است تلویزیون یا نمایشگر بیافتد، آسیب ببیند و اشخاص را زخمی کند.• 
اگر پایه خم شده یا از نظر فیزیکی آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.

اگر از پایه آسیب دیده استفاده می کنید ممکن است منجر به زخمی شدن افراد شود. فورا با نزدیکترین فروشنده Panasonic تماس بگیرید.• 
در زمان نصب اطمینان حاصل کنید که همه پیچ ها محکم شده اند.

اگر توجه کافی به محکم کردن پیچ ها معطوف نشود، پایه برای نگه داشتن تلویزیون استحکام کافی نخواهد داشت و ممکن است تلویزیون • 
بیافتد و آسیب ببینید و باعث صدمات شخصی شود.

مطمئن شوید که تلویزیون نیافتد.

اگر با تلویزیون برخورد شود یا بچه ها از پایه تلویزیون نصب شده باال بروند، تلویزیون ممکن است بیافتد و موجب صدمات شخصی شود.• 
برای نصب و برداشنت تلویزیون به دو یا چند نفر نیاز است.

اگر دو یا سه نفر کمک نکنند، ممکن است تلویزیون بیافتد و باعث زخمی شدن افراد شود.• 
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پیچ سوار کردن (4)
(نقره ای)

پیچ سوار کردن (4) 
(مشکی)

پایهدسته

 •TBL5ZA3035 •TBL5ZX0051
(TH-P42U30R)

TBL5ZX0053

( TH-P46U30R
TH-P50U30R)

 •M5 × 20 (مم) •M5 × 25 (مم)

سوار کردن پایه
جهت محکم کردن دسته  بر روی پایه  به 

طور ایمن از پیچ های  استفاده کنید.

مطمئن شوید که پیچ ها کامال سفت شده • 
اند.

وارد کردن نیرو به پیچ های سوارکردن در جهت • 
نادرست، باعث کنده شدن رزوه ها خواهد شد.

محکم کردن تلویزیون
. دسته را وارد تلویزیون کنید و سپس آن را با پیچهای مونتاژ به طور ایمن محکم کنید 

ً ثابت •  ابتدا پیچ های سوارکردن را بصورت شل ببندید، سپس آنها را محکم کنید تا کامال
شوند.

کار را بر روی یک سطح افقی و تراز انجام دهید.• 

A

D C
جلو دستگاه

D

B

سوراخ برای نصب پایه 

(منا از پایین دستگاه)

عالمت پیکان

لوازم جانبی انتخابی

برای خریداری لوازم جانبی اختیاری توصیه شده با نزدیکترین فروشنده Panasonic متاس بگیرید. برای اطالع از جزئیات بیشتر، لطفا به دفترچه راهنمای 
لوازم جانبی اختیاری مراجعه کنید.

قالب دیواری

 •TY-WK4P1RW

(منا از کنار دستگاه)

عمق پیچ: 
حداقل 15 میلیمتر 
حداکثر 30 میلیمتر

M8 :نوع شیار پیچ

400 مم

300 مم

سوراخ ها برای نصب قالب دیواری

پیچ برای محکم کردن تلویزیون بر روی قالب دیواری (به همراه 
تلویزیون ارائه نشده است)

پشت تلویزیون

هشدار

استفاده از قالب های دیواری متفرقه یا اگر خودتان اقدام به نصب قالب دیواری کنید خطر زخمی شدن افراد و آسیب • 
دیدن محصول وجود دارد. به منظور عملکرد خوب و ایمنی دستگاه، برای بستن قالب های دیواری از فروشنده یا یک نصب 

کننده دارای مجوز درخواست کمک کنید. هر گونه آسیب دیدگی دستگاه در اثر نصب که توسط نصاب خبره صورت 
نگرفته باشد ضمانت دستگاه را لغو خواهد کرد.

دستورالعمل های انتخابی مربوط به لوازم جانبی را مطالعه کنید و اطمینان حاصل کنید که گام های الزم برای • 
جلوگیری از افتادن تلویزیون را انجام داده اید.

در طی نصب تلویزیون را با احتیاط نگه دارید و مواظب باشید بر روی آن فشار یا زور وارد نشود و دستگاه آسیب نبیند.• 

هنگام محکم کردن قالب ها بر روی دیگر دقت کنید. همیشه قبل از کوبیدن قالب ها به دیوار اطمینان حاصل کنید که • 
میخ ها بر روی سیم های برق کوبیده نمی شود.

برای جلوگیری از افتادن و صدمات جسمی، وقتی دیگر نمی خواهید از تلویزیون استفاده کنید آن از وضعیت دیواری پایین • 
بیاورید.
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اتصال پایه
لوازم جانبی و کابل های تصویر همراه با تلویزیون عرضه منی شود.

لطفا قبل از وصل يا قطع کردن هر يک از سيمهای رابط، از وصل نبودن دستگاه به پريز اصلی اطمينان يابيد.
هنگام قطع سيم رابط اصلی برق، کامال مطمئن شويد که ابتدا آن را از پريز اصلی خارج می کنيد.

پشت تلویزیون

سیم برق

سیم برق (همراه با دستگاه است)

آننت

RF کابل

برای جدا کردن از تلویزیون:• 

تا هر دو طرف فشار 
دهید زبانه ها

مطمئن شوید که سیم 
برق کامال محکم شده 

است.

زبانه ها

دو زبانه را فشار دهید و کانکتور سیم را بکشید 
تا رها شود

برق متناوب 220 - 240 
ولت، 60/50 هرتز

از کابل سازگار HDMI کامال 
سیمی استفاده کنید

تاپ باکس

بشقاب ماهواره

نکته

برای اجتناب و کاهش تداخل سیم ها کابل RF (آنتن) را از سیم برق دور نگه دارید.• 

کابل RF زير تلويزيون قرار ندهيد.• 

برای دستیابی به کیفیت بهینه تصویر و صدا، به یک آنتن هوایی، سیم مناسب (هم محور Ω 75) و پریز قطع کن مناسب نیاز دارید.• 

در صورت به کارگیری یک سیستم آنتن هوایی مشترک، ممکن است برای اتصال میان پریز دیواری آنتن و تلویزیون، به پریز و سیم رابط مناسب نیاز • 
داشته باشید.

فروشنده و يا مركز سرويس تلويزيون منطقه شما ممكن است بتواند در دريافت سيستم آنتن هوايى صحيح بطور خاص در منطقه شما و لوازم • 
جانبى مورد نياز كمك كند.

هر گونه موضو عى در ارتباط با نصب آنتن، به روز كردن سيستم موجود و يا لوازم جانبى مورد نياز، و هزينه هاى مربوطه تماما در مسئوليت شما به • 
عنوان مشترى مى باشد.

برای رسیدن به کیفیت بهینه تصویر، یک آنتن هوایی یا شبکه کابلی را انتخاب کنید.• 

اتصال VIERA Link  (صفحه 53)• 

اتصال تجهیزات دیگر  (صفحه 58 - 60، 69)• 

دفترچه راهنمای دستگاه خارجی را نیز بخوانید.• 
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شناسایی کنترل ها
تلویزیون

7

8

4
5

1
2

3

6

9

10 11 12

درباره راهنمای عملکرد - منایش های روی صفحه

راهنمای عملکرد در پایین منایش های روی صفحه ظاهر می شود.
دکمه مورد استفاده بر این صفحه و طریقه عملیات منایش داده می شود.

GUIDE

راهنمای تلويزيون: منظره

11 منزل
11:00 - 12:30 In Memory of Lydia Shum (R) (S)

زمان:
In Memory of Lydia Shum (R) (S)

Market Update

W E Your Jun Mao Xia

Market Update

ETV CCTV9 – Live
اخبار

Financial Information S
اخبار

Market Update In Station Close

11زمان:منزل
World16
Jade81
Pearl84
Sapphire100
Ruby101
Gold102

11:00 12:00 12:30 13:00

27th چهارشن. همه انواع همه کانال های ديجيتال

اطالعات صفحه به باال
تغيير حالت نمايش

انتخاب کانال

مشاهده

خروج
انتخاب برنامه کانال
بازگشت

24- ساعت 24+ ساعت نوع برنامه برگزيده ها
صفحه به پايين

2010/10/27 چهارشن. 10:27

11:30

اخبار
چين

Market Update
World News

EXITINFO

RETURN

TV

R G Y B

CH

GUIDE

مثال: [راهنمای تلویزیون]

راهنمای 
عملکرد

انتخاب قابلیت1

[میزان صدا] / [کنتراست] / [روشنی] / [رنگ] / • 
[وضوح] / [ته رنگ] (حالت NTSC) / [بم] (حالت 

[موسیقی] یا [گفتار] در منوی صدا) / [زیر] (حالت 
[موسیقی] یا [گفتار] در منوی صدا) / [توازن] / 

[موج یابی اتوماتیک تلویزیون دیجیتال] یا [موج یابی 
اتوماتیک تلویزیون آنالوگ]

کانال باال/ پایین، تغییر مقدار (هنگام استفاده از دکمه 2
F)، روشن کردن تلویزیون (در حالت آماده بکار هر دکمه را 

برای حدود یک ثانیه فشار دهید)

تغییرات در حالت ورودی3

جک هدفون4

5USB 1 / 2 درگاه

6SD محل کارت

7HDMI3 ترمینال

8AV3 ترمینال های

سوئیچ برق اصلی روشن / خاموش9

برای تغییر کلید برق استفاده کنید. • 
اگر تلویزیون را در طول حالت آماده بکار آخرین بار با 

کنترل از راه دور خاموش کردید، هنگامی که تلویزیون 
را با کلید برق روشن / خاموش می کنید تلویزیون در 

حالت آماده بکار خواهد بود.

گیرنده امواج کنترل از راه دور10

دقت کنید بین گیرنده امواج کنترل از راه دور بر روی • 
تلویزیون و دستگاه کنترل از راه دور هیچ چیزی قرار 

نگیرد.

حسگر  .C.A.T.S (سیستم ردیابی خودکار کنتراست)11

شفافیت را حس می کند و زمانی که [حالت صرفه • 
جویی] در فهرست تصویر بر روی [روشن] تنظیم شده 

باشد کیفیت تصویر را تنظیم می کند 
(صفحه 23)

چراغ برق12

قرمز: آماده بکار• 
سبز: روشن

هنگام استفاده از کنترل از راه دور نشان می دهد که • 
تلویزیون فرمان دریافت کرده است.

Market News
Drama 1
Shopping Topics News

Drama 2
 Business News

Live

ها
ل 
تر
کن

ی 
ای
س

نا
ش
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SD CARD
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CHVOL
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23

25

26

17

24

2

4

6

11

3

5

7

8

9

10

12

13

14

کلید خاموش / روشن آماده بکار1

تلویزیون را به حالت انتظار میبرد یا از آن خارج می نماید• 

[مدیا پلیر]  (صفحه 37)2

به حالت مشاهده / گوش دادن کارت SD و دستگاه USB می رود• 

انتخاب صدا3

آهنگ صدا را در حالت تلویزیون دیجیتال (در صورت وجود) تغییر • 
می دهد

حالت صدای چندگانه را در حالت تلویزیون آنالوگ (در صورت • 
وجود) تغییر می دهد  (صفحه 64)

[منوی اصلی]  (صفحه 22)4

برای دسترسی به فهرست های تصویر، صدا و تنظیمات این • 
دکمه را فشار دهید

اطالعات  (صفحه 14)5

اطالعات کانال و برنامه را نمایش می دهد• 

ابزارهای VIERA    (صفحه 21) 6

برخی نمادهای کارکردهای ویژه و دسترسی آسان به آنها را • 
نشان می دهد

ها
ل 
تر
کن

ی 
ای
س

نا
ش

کنترل از راه دور

[منوی VIERA Link]  (صفحه 55)7

 •VIERA Link دسترسی به فهرست

تأييد8

برای تاييد انتخابها و گزينه ها• 

برای تغيير سريع برنامه، آن را پس از انتخاب وضعيت های برنامه • 
فشار دهيد

[فهرست گزینه ها]  (صفحه 15)9

تنظیم اختیاری آسان برای مشاهده، صدا، غیره.• 

پیام منا  (صفحه 18)10

حالت پيام نما را فعال می کند• 

زیرنویس ها  (صفحه 13)11

زیرنویس ها را نمایش می دهد• 

دکمه های عددی12

کانال يا صفحه پيام نما را تغيير می دهد• 

در حالت انتظار، تلويزيون را روشن می کند• 

حالت بی صدا13

حالت بی صدا را روشن و خاموش می کند• 

اندازه صدا باال/پايني14

انتخاب حالت ورودی15

TV- حالت تلویزیون دیجیتال/ آنالوگ را تغییر می دهد  • 
(صفحه 13)

ای وی - از حالت ورودی انتخابی به حالت ورودی ای وی تغییر می • 
کند  (صفحه 20)

نسبت ابعاد  (صفحه 16)16

نسبت ابعاد را تغییر می دهد• 

فراگیر  (صفحه 25)17

تنظيمات صدای فراگير را تغيير می دهد• 

خروج18

نمایشگر را به صفحه نمایش عادی برمی گرداند• 

راهنما  (صفحه 17)19

راهنمای تلویزیون را نمایش می دهد• 

دکمه ها مکان منا20

برای انتخابها و تنظيمات• 

بازگشت21

بازگشت به فهرست / صفحه قبلی• 

دکمه های رنگی22

برای گزينش، جابجايی و کارکردهای گوناگون بکار می روند• 

نگه داشنت23

تصویر را ثابت / غیرثابت می کند  (صفحه 13)• 

صفحه فعلی پیام نما را نگه می دارد (حالت پیام نما) • 
 (صفحه 18)

فهرست پیام منا  (صفحه 18)24

به صفحه فهرست پیام نما بر می گردد (حالت پیام نما)• 

مشاهده قبلی (صفحه 15)25

ً مشاهده شده تغییر می •  به کانال یا حالت های ورودی که قبال
دهد

کانال باال / پایین26

کانال ها را به ترتیب انتخاب می کند• 
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موج یابی خودکار
جستجو و ذخیره کردن خودکار کانال های تلویزیون.

اگر تنظیمات توسط فروشنده محلی تکمیل شده باشد به این گام ها نیازی نیست.• 

1
تلویزیون را به برق بزنید و روشن کنید

اکنون می توانید برای روشن کردن تلویزیون یا بردن تلویزیون به حالت آماده بکار از • 
کنترل از راه دور استفاده کنید. (چراغ برق: روشن)

2
زبانتان را انتخاب کنید

OSD زبان
English

تنظیم  

انتخاب  

3
سیگنال تلویزیون را انتخاب کنید

D

A

انتخاب سيگنال تلويزيون
تلويزيون ديجيتال
تلويزيون آنالوگ
موج يابی اتوماتيک را شروع کنيد

تنظیم دستی/ پرش  

انتخاب  

 : تنظیم دستی
 : پرش

4
موج یابی اتوماتیک را شروع کنید

D

A

انتخاب سيگنال تلويزيون
تلويزيون ديجيتال
تلويزيون آنالوگ
موج يابی اتوماتيک را شروع کنيد

هنگامی که سیگنال تلویزیون آنالوگ را انتخاب می کنید، منطقه خود را انتخاب کنید. ■

طرح کانال تلويزيون آنالوگ
آسيا/غرب اروپا

شرق اروپا/آسيا ميانه
چين

هنگ کنگ
نيوزيلند/اندونزی
CATV /ديگر

دسترسی  

انتخاب  

 OK دیگر موارد، دکمه / CATV هنگام انتخاب
 CATV را فشار دهید و سپس طرح کانال را از

 CATV ،هند، آفریقای جنوبی، سیستم آمریکایی
آمریکایی یا ژاپن انتخاب کنید.

موج یابی اتوماتیک آغاز می شود

Analogue Scan 2168
Analogue Scan68

موج يابی خودکار
اسکن تلويزيون ديجيتال

جستجوکردن

کانال
32
32
32

نام کانال
TV Fin land

Boxer Navigator
SVT HD

نوع
تلويزيون ديجيتال
تلويزيون ديجيتال
تلويزيون ديجيتال

کيفيت
1
1
1

اين کار حدود 6 دقيقه طول خواهد کشيد.

تلويزيون آنالوگ: 2راديو: 0تلويزيون ديجيتال: 4

1اسکن دستی تلوزيون CH 120
5 CH 69 • موج یابی خودکار شروع به جستجوی کانالها و

ذخیره کردن آنها می کند. 
ترتیب کانال های ذخیره شده بستگی به امواج 

تلویزیونی، سیستم پخش و شرایط دریافت 
امواج دارد.

INFO

RETURN

TV

POWER
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5
[منزل] را انتخاب کنید

∗ محيط نمايش خود را انتخاب نماييد.
منزل مغازه

تأیید  

انتخاب  

موج یابی اتوماتیک تکمیل شد

∗مشاهده حالت محیطی
:  حالت توصیه شده برای منایش در منزل. برای تصویر و مصرف انرژی خوب [منزل] را انتخاب کنید. [حالت مشاهده] بر روی [عادی] تنظیم شده  منزل 

است (صفحه 23).
:  حالت منایشی برای توضیح دادن قابلیت های اصلی این تلویزیون (برای منایش در فروشگاه). [حالت مشاهده] بر روی [دینامیک] تنظیم شده است  مغازه 

(صفحه 23).
برای بازگشت به حالت انتخاب محیط در صورتی که [مغازه] را انتخاب کرده اید

مغازه

شما حالت مغازه را انتخاب کرده ايد

RETURN.محيط نمايش خود را انتخا ب نماييد
منزل مغازه

حالت نمايشی خودکار
خاموش روشن

RETURN

برای تغییر دادن حالت محیط در یک زمان دیگر، با دستیابی به شرایط تحویل کارخانه همه تنظیمات را از نو فعال کنید. • 
 [شرایط حمل] (صفحه 35)
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EXITINFO

OPTION

STTL HOLD

MENU

INPUT

LAST VIEW

TV

TV

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

ASPECT

R B

POWER

CH

زمانيکه تلويزيون به حالت انتظار • 
می رود، پس از مکث کوتاهی يک 

صدای کليک می شنويد. اين 
صدا طبيعی است.

دکمه اصلی روشن / خاموش پاور باید روشن باشد. • روشن کردن1
(صفحه 9)

حالت تلویزیون دیجیتال یا تلویزیون آنالوگ را انتخاب کنید2
حالت انتخاب شده منایش داده می شود. Digital TV

1 BBC ONE WALES
Coronation Street
21:00 - 23:55 Now

All Digital Channels
Select favourites

23:35

هرگاه که یک کانال را انتخاب می کنید 
نشان اطالعات منایان می شود

برای جزئیات  (صفحه 14) • 

همچنین امکان انتخاب حالت با فشار دادن • 
مکرر دکمه TV بر پانل کناری تلویزیون وجود دارد. 

(صفحه 9)

اگر از یک انتخاب کننده RF استفاده می کنید، • 
هرگاه که بین حالت تلویزیون دیجیتال و تلویزیون 

آنالوگ تغییر می دهید آن را جا به جا کنید.

انتخاب کانال3

CH

باال

پایین
یا

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

برای انتخاب شماره کانال دو یا سه رقمی، مثل 112• 

abc (در یک مدت کوتاه)   

در صورت شماره کانال یک یا دو رقمی، مثل 39• 

  
wxyz

 
def

(بسرعت کانال را عوض می کند)
برای انتخاب از لیست کانال ■

همه کانال های ديجيتال
Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel

6
7
8
1
2
3
4

متاشا  

انتخاب کانال  

دیگر قابلیت های مفید

منایش زیر نویس هانگه داشنت

نگه داشنت تصویر / 
خارج کردن تصویر از حالت ایست

HOLD

منایش/ عدم منایش زیر نویس ها (در صورت وجود)

STTL

تامير خاموش

زمان خاموش شدن خودکار تلويزيون بعد از یک مدت زمان مشخص را تنظيم می کند [خاموش / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 دقيقه]
1  فهرست را 
منایش دهید

MENU

3 انتخاب [تایمر خاموش] و تنظیم زمان2  [تنظیم] را انتخاب کنید

منوی اصلی
تصوير
صدا
تنظيم

1/2منوی تنظيم
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

تنظيم شبکه
منوی سيستم

تغییرخاموش

برای لغو • 
به خاموش تنظیم کنید یا تلویزیون را   

خاموش کنید.

برای نمایش دادن زمان باقیمانده • 
 ”نمایش نشان اطالعات“ (صفحه 14)

وقتی از زمان تنظيم شده 3 دقيقه باقی مانده • 
است، زمان باقيمانده شروع به چشمک زدن روی 

صفحه نمايشگر می کند.

ون
زی
وی
تل

ی 
شا

متا

متاشای تلویزیون

 (به طور مکرر فشار دهید)• 
STTL

تغییر زبان (در صورت وجود)  

انتخاب زبان اولیه  [زیرنویس های ترجیحی] (صفحه 27)• 
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منایش نشان اطالعات

منایش نشان اطالعات
INFO •در زمان عوض کردن برنامه ها نيز نشان داده می شود

1 BBC23:35
Prompt Street

45
CH 02    5.5MHz PAL

همه کانال های آنالوگ
حالت تلویزیون آنالوگ

وضعیت کانال

23:35
Coronation Street

اکنون23:55 - 21:00

همه کانال های ديجيتال
انتخاب برگزيده ها
بروزرسانی نرم افزار

45 Dolby D سيگنال نامناسب

موقعیت کانال و نام

زمان آغاز/ پایان برنامه

برنامه

زمان کنونی
حالت تلویزیون دیجیتال

ویژگی های در دسترس/ معنی پیغام ها

حالت بی صدا روشن
سرویس زیر نویس در دسترس

(حالت تلویزیون دیجیتال)
کیفیت سیگنال ضعیف[سیگنال نامناسب]

(حالت تلویزیون دیجیتال)
تصویر یا صدای چندگانه در دسترس

(حالت تلویزیون دیجیتال)
برنامه درهم[رمزگذاری شده]

سرویس پیام منا موجود است (حالت تلویزیون دیجیتال)

[Dolby D]آهنگ صدای دیجیتال دالبی
،  II، (حالت تلویزیون دیجیتال)  ،

حالت صدا (صفحه 64)
(حالت تلویزیون آنالوگ)

زمان باقیمانده تایمر خاموش شدن1 - 90

برای تنظیمات  (صفحه 13) • 

1 BBC ONE WALES

برای به روز رسانی نرم افزار تلویزیون (در صورت وجود) • 
R

برای مخفی کردن • 

EXIT

اطالعات اضافی• 
(برای پنهان کردن نشانه دوباره فشار دهید)

(حالت تلویزیون دیجیتال)  
INFO

برای تنظیم مدت نمایش• 
 [عالمت وقفه نمایش] (صفحه 28)

برای تأیید نام کانال موج یابی شده دیگر • 

برای تماشای برنامه لیست شده در نشان • 

اطالعات در باره برنامه بعدی• 
(حالت تلویزیون دیجیتال) 

برای انتخاب یک لیست برگزیده (حالت تلویزیون دیجیتال)• 

اگر لیست برگزیده در [ویرایش برگزیده (
)ها] ایجاد شده است  صفحه 30

B
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تنظیمات قابل انتخاب برای برنامه کنونی را منایش می دهد

2 تغییر1  بررسی یا تغییر فوری وضعیت برنامه کنونی
OPTION

تغییر  
انتخاب  

[چند تصویری] (حالت تلویزیون دیجیتال)
به شما امکان انتخاب تصویر را می دهد (در صورت وجود)

[صدای چندگانه] (حالت تلویزیون دیجیتال)
به شما امکان انتخاب بین زبان جایگزین را برای آهنگ های صدا می دهد (در صورت وجود)

[صدای دوگانه] (حالت تلویزیون دیجیتال)
صدای چندگانه را انتخاب می کند (در صورت وجود)

[زبان زیر نویس] (حالت تلویزیون دیجیتال)
به شما امکان انتخاب زبانی را که زیر نویس باید پدیدار شود می دهد (در صورت وجود)

[تنظیم رنگ کانال] (حالت تلویزیون آنالوگ)
چگالی رنگ را تنظيم می کند  [منوی تصویر] (صفحه 23)

[تنظیم حروف تلتکس]
زبان پیام منا را تنظیم می کند  [منوی تنظیم] (صفحه 27)

[ MPX] (حالت تلویزیون آنالوگ)
صدای ترکیبی را (در صورت وجود) انتخاب می کند  [منوی صدا] (صفحه 25)

[تصحیح میزان صدا]
بلندی صدای کانال یا حالت ورودی منفرد را تنظیم می کند  [منوی صدا] (صفحه 25)

مشاهده قبلی

ً مشاهده شده تغییر دهید به آسانی به کانال یا حالت ورودی که قبال

LAST VIEW

برای بازگشت به مشاهده فعلی دوباره فشار دهید.• 

نکته

تغییر کانال در حینی که ضبط مستقیم تلویزیون در حال انجام است در دسترس نمی باشد. • 

تماشای کمتر از 10 ثانیه به عنوان حالت کانال یا ورودی قبلی در نظر گرفته نمی شود.• 

ون
زی
وی
تل

ی 
شا

متا
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تغییر نسبت بعد

از مشاهده تصویر در اندازه و بعد بهینه آن لذت ببرید.
برایرسیدن به حالت مطلوب دکمه را چندین بار فشار دهید

 
ASPECT

اگر لیست انتخاب ظاهر منایش داده می شود. ■

2  وقتی لیست منایش داده شد، حالت را انتخاب کنید 1  منایش لیست انتخاب ابعاد
ASPECTانتخاب ظاهر

16:9
14:9
درست

4:3
کامل 4:3

زوم 1
زوم 2
زوم 3

انتخاب
خروج

بازگشت

تغيير

انتخاب ظاهر
16:9
14:9
درست

4:3
کامل 4:3

زوم 1
زوم 2
زوم 3

تغییر  

انتخاب  

[درست][14:9][16:9]

تصویر را بدون ایراد (کج شدن 
تصویر) در 16:9 منایش می دهد.

تصوير را در حالت استاندارد 
14:9 بدون تغيير منايش می 

دهد.

یک تصویر متام صفحه 4:3 منایش 
می دهد. کشیدگی تنها در لبه 

های چپ و راست، منایان است.

[زوم 1][کامل 4:3][4:3]

تصوير را در حالت استاندارد 4:3 
بدون تغيير منايش می دهد.

یک تصویر 4:3 را منایش میدهد 
که برای هم اندازه شدن 

با منایشگر، در محور افقی 
بزرگنمایی شده است.

حالت تلویزیون دیجیتال یا • 
HD سیگنال

یک جعبه حروف 16:9 یا تصویر 
4:3 را بدون ایراد منایش می دهد.

[زوم 3][زوم 2]

یک تصویر جعبه حروف (کج 
شدن تصویر) 16:9 متام صفحه 

بدون ایراد را منایش می دهد.

یک تصویر جعبه حروف (کج شدن تصویر) 2.35:1 متام صفحه بدون ایراد را منایش 
می دهد. در 16:9 تصویر را در بزرگترین اندازه نشان می دهد (با بزرگنمایی اندک).

نکته

برای سیگنال HD در حالت تلویزیون دیجیتال، فقط [16:9] و [کامل 4:3] در دسترس است.• 

برای سیگنال SD در حالت تلویزیون دیجیتال، فقط [16:9]، [4:3] و [کامل 4:3] در دسترس است.• 

در حالت ورودی رایانه، تنها [16:9] و [4:3] در دسترس است.• 

زمانی که [حالت مشاهده] در فهرست تصویر بر روی [بازی] تنظیم شده باشد، بعد بر روی [16:9] ثابت می شود.• 

در سرویس تله تکست در دسترس نیست.• 

نسبت ابعاد می تواند به طور جداگانه برای هر سیگنال SD (وضوح استاندارد) و HD (وضوح باال) بجز در حالت تلویزیون دیجیتال ذخیره شود.• 

OSD تغییر زبان

میتوانید زبان موارد منایش داده شده بر روی منایشگر را تغییر دهید.
1  فهرست را
منایش دهید

MENU

3  [زبان] را انتخاب کنید2  [تنظیم] را انتخاب کنید

منوی اصلی
تصوير
صدا
تنظيم

دسترسی  

انتخاب 1/2منوی تنظيم 
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

تنظيم شبکه
منوی سيستم

دسترسی

خاموش

دسترسی  

انتخاب  

5  زبان را انتخاب و تنظیم کنید4  [زبان OSD] را انتخاب کنید

صدای ترجيحی
OSD زبان

انگليسی

زبان

زيرنويس های ترجيحی
انگليسی
دسترسی

دسترسی  

انتخاب  OSD زبان
English

تنظیم  
انتخاب  
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استفاده از راهنمای تلویزیون (حالت تلویزیون دیجیتال)
استفاده از راهنمای تلویزیون به شما امکان انتخاب آسان برنامه، مشاهده اطالعات برنامه، و غیره را می دهد.

راهنمای تلویزیون- راهنمای برنامه الکترونیکی (EPG) یک فهرست روی صفحه از برنامه های فعلی و آینده در طول هفت روز بعدی را بسته به شبکه 
تلویزیونی ارائه می کند.

EXITINFO

TV

GUIDE

R G Y B

INPUT
TV

برای بازگشت به  ■
تلویزیون

EXIT

در حالت تلویزیون آنالوگ1

حالت تلویزیون دیجیتال را انتخاب کنید
اگر از یک انتخاب کننده RF استفاده می کنید، هرگاه که بین حالت تلویزیون دیجیتال و تلویزیون آنالوگ • 

تغییر می دهید آن را جا به جا کنید.

مشاهده راهنمای تلویزیون2
هربار که فشار داده می شود، طرح تغییر می کند. (منظره/ پرتره)

GUIDE

پرتره (بر اساس زمان منایش می دهد)

راهنمای تلويزيون: پرتره

In Memory of Lydia Shum (R) (S)12:30 - 11:00
14:00 - 12:30
14:30 - 14:00
15:00 - 14:30
15:30 - 15:00
16:00 - 15:30
16:30 - 16:00

W E Your Jun Mao Xia
Jin Mao Xiang (R) (C/M) (S)
Women Plaza ll
Wealth Blog
Life Journey (R) (C/M)
Smart Class

11منزل World16 Jade81 Pearl84 Sapphire100
2010 اکتبر 27 چهارشن. همه انواع همه کانال های ديجيتال

صفحه به باال
انتخاب برنامه کانال

مشاهده

خروج
انتخاب کانال
بازگشت

24+ ساعت نوع برنامه برگزيده ها

صفحه به پايين

اطالعات
تغيير حالت نمايش

2010/10/27 Wed 10:27

16:45 - 16:30 اخبار

24- ساعت

مثال مثال

GUIDE

راهنمای تلويزيون: منظره

11 منزل
11:00 - 12:30 In Memory of Lydia Shum (R) (S)

زمان:
(In Memory of Lydia Shum (R) (S

Market Update

W E Your Jun Mao Xia

Market Update

ETV CCTV9 – Live
اخبار

Financial Information S
اخبار

Market Update In Station Close

11منزل
World16
Jade81
Pearl84
Sapphire100
Ruby101
Gold102

11:00 12:00 12:30 13:00

27th چهارشن. همه انواع همه کانال های ديجيتال

اطالعات صفحه به باال
پرتره/منظره

انتخاب کانال

مشاهده

خروج
انتخاب برنامه کانال
بازگشت

24- ساعت 24+ ساعت نوع برنامه برگزيده ها

صفحه به پايين

2010/10/27 چهارشن. 10:27

11:30

World News
چين

Market Update
اخبار

تاریخ راهنمای تلویزیون برنامه

منظره (بر اساس کانال منایش می دهد) 

زمان راهنمای تلویزیونتاریخ و زمان کنونی

موقعیت کانال و نام

Market News
Drama 1
Shopping Topics News

Drama 2
Business News 

Live

برای متاشای برنامه ■

متاشا  

انتخاب  

■ B
برای مشاهده یک لیست کانال از لیست برگزیده 

برای فهرست کردن کانال های برگزیده  (صفحه 30)

برگزيده ها
همه کانال های ديجيتال

همه کانال های ديجيتال
برگزيده ها1

برگزيده ها3
برگزيده ها2

برگزيده ها4

(لیست برگزیده)

مشاهده  

یک لیست برگزیده را انتخاب کنید  

  

برای مشاهده جزئیات برنامه ■
برنامه را انتخاب کنید

برای بازگشت به راهنمای تلویزیون دوباره فشار دهید.• 
INFO

 

انتخاب

 

■ Y
برای مشاهده یک لیست کانال از نوع انتخاب شده 

..

نوع برنامه
همه انواع

همه انواع
فيلم ها
اخبار

سرگرمی
ورزش
كودكان
موسيقی

(لیست نوع)

مشاهده  

نوع را انتخاب کنید  

  

■ R
به روز قبلی 

■ G
به روز بعدی 

نکته

هنگامی که این تلویزیون برای اولین بار موج یابی شده، یا تلویزیون برای بیش از یک هفته خاموش بوده است، ممکن است پیش از نشان داده شدن • 
کامل راهنمای تلویزیون اندکی زمان صرف شود.

نمایش داده شدن EPG بسته به شبکه های تلویزیونی دارد.• 
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مشاهده پیام منا
خدمات پیام منا اطالعات متنی هستند که توسط شبکه های تلویزیونی ارائه می شوند.

این قابلیت ها ممکن است بسته به شبکه تلویزیونی تفاوت داشته باشد.

حالت منت سریع چیست؟

در حالت منت سریع، چهار موضوع با رنگهای گوناگون در پایین منایشگر قرار می گیرند. برای دسترسی به اطالعات بیشتر درباره یکی از این موضوعات، 
کلیدی که به رنگ آن موضوع است را فشار دهید. از این راه می توانید بیدرنگ به اطالعات مربوط به موضوعات نشان داده شده بروید.

حالت List چیست؟

در حالت List، چهار شماره صفحه با رنگهای گوناگون در پایین منایشگر قرار می گیرند. هریک از این شماره ها را می توانید تغییر دهید و در حافظه 
تلویزیون ذخیره کنید. (”ذخیره صفحه های پر بازدید“  صفحه 19)

برای تغییر دادن حالت  [تله تکست] در فهرست تنظیمات (صفحه 27) ■

EXIT

TEXT STTL INDEX HOLD

MENU

TV

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

R G Y B

CH

رفتن به پیام نما1
<< 01 02 03 04 05 06 07                       >>

TELETEXT
INFORMATION

17:51 28 Feb زمان / 
تاریخ

شماره صفحه فرعی

نوار رنگی

شماره صفحه کنونی

صفحه فهرست را نمایش می دهد (محتوا • 
بسته به شبکه تلویزیونی تفاوت دارد)

انتخاب صفحه2
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyzیا

باال

یاCHیاپایین

R

 
G

 
Y

 
B

(منطبق با نوار رنگی)

برای تنظیم کنتراست ■

 (سه بار فشار دهید)   وقتی نوار آبی منایش داده می شود
MENU

■ 
EXIT

 يا 
TEXT

برای بازگشت به تلویزیون 

قابلیت ها (حالت پیام منا)

منایش دادن داده ها مخفینگه داشنت

HOLDتوقف به روزرسانی خودکار
(اگر میخواهید صفحه کنونی را بدون به روزرسانی نگه دارید)

MENURمشاهده کلمات مخفی مانند پاسخ به سواالت

■ 
HOLD

 ■برای آغاز دوباره 
R

برای مخفی کردن مجدد 

بازخوانی صفحه برگزیدهفهرست

INDEXبازگشت به صفحه فهرست اصلیSTTLمشاهده یک صفحه برگزیده ذخیره شده

بازخوانی صفحه ذخیره شده در دکمه آبی (حالت لیست).• 

تنظیمات کارخانه ”P103“ است.• 
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منایش در چند پنجره

متاشای تلویزیون و پیام منا در دو پنجره بطور همزمان

 (دو بار فشار دهید)
MENU  انتخاب تصویر و منت خاموش

یا روشن

این عملیات تنها در صفحه پیام نما قابل انجام است.• 

کامل / باال / پایین

معمولی (کامل)(پایین)(باال)
MENUG

(بسط تا نیمه پایین)(بسط تا نیمه باال)

ذخیره کردن صفحاتی که زیاد مشاهده می شوند

ذخیره کردن صفحاتی که زیاد مشاهده می شوند در نوار رنگی (فقط حالت لیست)

رنگ دکمه منطبق 
(هنگامی که صفحه منایش داده 

می شود)
فشار داده و نگه دارید

شماره به سفید تغییر می کند.

برای تغییر دادن صفحات ذخیره شده ■

رنگ دکمه ای که می 
خواهید تغییر دهید

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

شماره صفحه 
جدید را وارد کنید

فشار داده و نگه دارید

مشاهده صفحه فرعی

مشاهده صفحه فرعی (تنها زمانی که پیام منا بیش از یک صفحه دارد)

در باالی صفحه ظاهر می شود

برای مشاهده یک صفحه فرعی خاص ■
MENUBشماره 4 رقمی را وارد کنید

مثال: صفحه 6

mno    

صفحات فرعی:• 
تعداد صفحات فرعی بسته به شبکه تلویزیونی تفاوت دارد.

جستجو ممکن است مدتی طول بکشد و در این زمان می توانید تلویزیون تماشا کنید.

مشاهده تلویزیون زمانی که منتظر به روزرسانی هستید

مشاهده تصویر تلویزیون زمانی که صفحه پیام منا جستجو می شود
زمانی که اطالعات جدید برسد پیام منا بطور خودکار خودش را به روزرسانی می کند.

MENUY
P108 زمانی ظاهر می

شود که به روزآوری 
تکمیل شود

 مشاهده صفحه به روزشده
Y

بطور موقت به صفحه تلویزیون تغییر می کند (منی توانید برنامه را تغییر دهید.)

 •.(“News Flash”) صفحه اخبار قابلیتی ارائه می کند که نشان دهنده رسیدن جدیدترین اخبار است
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متاشای دستگاه های خارجی
با اتصال دستگاههای خارجی (دستگاههای ويدئو، DVD، رایانه و غیره) می توانید ورودی آنها را متاشا کنید.

برای اتصال دستگاهها  (صفحه 8، 58 - 60)• 

INPUT

TV

AVTV

برای بازگشت به تلویزیون ■

TV

نمایش منوی انتخاب ورودی1

انتخاب حالت ورودی متصل به دستگاه2
(AV2) مثال
انتخاب ورودی

AV1
AV2
AV3
رايانه

HDMI1
HDMI2
HDMI3
تلويزيون

USB /SD کارت

متاشا  

انتخاب  

مثال (رایانه)
انتخاب ورودی

AV1
AV2
AV3
رايانه

HDMI1
HDMI2
HDMI3
تلويزيون

USB /SD کارت

متاشا  

انتخاب  

همچنین می توانید ورودی را با استفاده از دکمه AV روی کنترل از راه دور یا پانل کناری تلویزیون • 
انتخاب کنید (صفحه 9). 

دكمه رابطور متناوب فشار دهيد تا ورودى مورد نظر نمايش داده شود.

میتوانید هریک از حالتهای ورودی را انتخاب یا رد کنید  [نام های ورودی] (صفحه 34) • 
ورودیهای رد شده هنگامی که دکمه AV فشار داده شود نمایش داده نخواهند شد.

مشاهده3
(AV2) مثال

AV2
PAL
16:9

حالت انتخاب شده را منایش می دهد

اگر تجهیزات خارجی دارای قابلیت تغییر ابعاد هستند، بر • 
روی [16:9] تنظیم کنید.

مثال (رایانه)

PC
640X480 / 60Hz
16:9

حالت انتخاب شده را منایش می دهد

همچنین با متصل کردن کابل صوتی می توانید • 
به صدای رایانه گوش دهید. 

برای اتصال به  (صفحه 60)

شما می توانید بعضی عملکردها را تنظیم کنید• 
تنظیم کامپیوتر شخصی PC (صفحه 26-27) در منوی   

تنظیم.

برای رایانه های سازگار با HDMI (صفحه 62، 63)، با • 
 HDMI برقراری اتصال به ترمینال های HDMI استفاده از کابل

 ( HDMI3 / HDMI2 / HDMI1) ممکن است.
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با استفاده از قابلیت VIERA TOOLS می توانید به برخی قابلیت های ویژه به آسانی دسترسی پیدا کنید.

EXIT

TV

VIERA TOOLS

برای بازگشت به تلویزیون ■

VIERA TOOLS  یا 
EXIT

نمادهای قابلیت را نمایش دهید1

یک قابلیت را انتخاب کنید2

VIERA Link لرتنک

دسترسی  

انتخاب  

عملکرد هر قابلیت را دنبال کنید3
[VIERA Link کنترل](صفحه 56) “VIERA Link کنترل” 

وقتی دو یا چند دستگاه سازگار متصل شده اند، یک صفحه انتخاب منایش 
داده خواهد شد.

لطفا توضیحات و دسترسی درست را انتخاب کنید.

 ”حالت عکس“ (صفحه 39)[عکس]∗

 ”حالت ویدئو“ (صفحه 42)[ویدئو]∗

 ”حالت موسیقی“ (صفحه 45)[موسیقی]∗

 ”استفاده از قابلیتهای ®DLNA“ (صفحه 50)[سرور رسانه]

∗ وقتی دو یا چند دستگاه سازگار متصل شده اند، یک صفحه انتخاب منایش داده خواهد شد. 
لطفا توضیحات و دسترسی درست را انتخاب کنید.

نکته

اگر قابلیت انتخابی موجود نباشد، توضیحات تصویری چگونگی استفاده از آن را می توان نمایش داد. برای مشاهده این توضیحات تصویری پس از • 
انتخاب قابلیتی که موجود نیست دکمه OK را فشار دهید.

VIERA TOOLS نحوه استفاده از
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نحوه استفاده از ویژگیهای فهرست
فهرست های گوناگون به شما امکان می دهد تنظیماتی را برای تصویر، صدا و قابلیت های دیگر اجنام دهید.

 

EXIT

RETURN

MENU

TV

CH

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

R B

برای بازگشت به تلویزیون در  ■
هر زمان

EXIT

برای بازگشت به صفحه قبلی ■
RETURN

برای تغییر دادن صفحات فهرست ■

CH

باال

پایین

فهرست را نمایش دهید1
قابلیت هایی که می توان تنظیم کرد را نمایش می دهد (که بر اساس سیگنال ورودی تفاوت دارد)• 

انتخاب فهرست2

منوی اصلی
تصوير
صدا
تنظيم

دسترسی  

انتخاب  

برای جزئیات  (صفحه 23) 
برای جزئیات  (صفحه 25) 
برای جزئیات  (صفحه 26) 

انتخاب مورد3
انتخاب

تنظیم یا انتخاب4

  ذخیره کردن یا دسترسی 

(برخی قابلیتها به آن نیاز دارند)

تغییر  

برای بازنشاندن تنظیمات ■از بین موارد جایگزین انتخاب کنید ■

برای بازنشاندن فقط تنظیمات تصویر• 
  [برگشت به تنظیمات اولیه] در فهرست 

تصویر (صفحه 24)

برای بازنشاندن فقط تنظیمات صدا • 
  [برگشت به تنظیمات اولیه] در منوی 

صدا (صفحه 26)

برای آغازسازی تمام تنظیمات• 
  [شرایط حمل] در فهرست تنظیم 

(صفحه 35)

شماره و موقعیت های موارد جایگزین

تغییر یافته

عادی توازن رنگ

تنظیم با استفاده از نوار اسالید ■

حرکت
56وضوح

برو به صفحه بعدی ■

صفحه بعدی را منایش می دهد

دسترسیقفل کودک

ورود کاراکترها با استفاده از فهرست ورودی آزاد ■

شما می توانید برای بعضی آیتم ها آزادانه نام یا شماره وارد کنید.

A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

ورودی کاربر
نام

کاراکترها را یکی یکی انتخاب کنید
انتخاب  

تنظیم  

با استفاده از دکمه های عددی می توانید کاراکترها را انتخاب کنید.• 

RETURN

ذخیره

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

با هر بار فشار دادن دکمه کاراکتر یکی تغییر می کند. برای ثبت کاراکتر آن را به مدت یک ثانیه رها کنید، یا در 
مدت یک ثانیه دکمه OK یا هر شماره دیگری را فشار دهید. 

(کاراکترهای مربوطه برای هر دکمه عددی)
کاراکترهادکمه های عددیکاراکترهادکمه های عددی

. 1 ! : # + - * _ ( )mnom n o 6 M N O

abca b c 2 A B Cpqrsp q r s 7 P Q R S

defd e f 3 D E Ftuvt u v 8 T U V

ghig h i 4 G H Iwxyzw x y z 9 W X Y Z

jklj k l 5 J K L0 فراغ

 •B
برای حذف همه کاراکترها    •R

برای حذف یک کاراکتر  

RETURN

ذخیره
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نکته

در هر حالت مشاهده و ورودی، [کنتراست]، [روشنائی]، [رنگ]، [وضوح]، [ته رنگ]، [توازن رنگ]، • 
[رنگ درخشان]، [حالت صرفه جویی]، [P-NR] و [3D-COMB] می توانند برای سازگاری با 

نیازهای ویژه مشاهده شما تنظیم و ذخیره شوند.

برای هر سیگنال ورودی تنظیم کنید.• 

منوی اصلی
تصوير
صدا
تنظيم

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

حالت مشاهده
دینامیک• 
عادی• 
سینما• 
سینمای حقیقی• 
بازی• 

حالت تصویر پایه 
[دینامیک]: هنگام مشاهده در یک اطاق روشن، کنتراست و وضوح تصویر را بهبود می بخشد.

[عادی]: برای مشاهده در شرایط نوری معمولی و محدود اطاق توصیه می شود.
[سینما]: برای مشاهده فیلم های سینمایی در یک اطاق تاریک با بهبود عملکرد کنتراست، سیاهی و 

بازتولید رنگ
[سینمای حقیقی]: کیفیت اصلی تصویر را بدون هرگونه تغییر بازتولید می کند. 
[بازی]: سیگنال واکنش سریع بویژه برای ارائه تصاویر مناسب در بازیهای مختلف

در حالت تلویزیون معتبر نیست• 

ضبط ممتد زمان سپری شده با استفاده از حالت بازی را می توان در  سمت راست باالی صفحه نمایش • 
داد.  [نمایش زمان بازی کردن] (صفحه 28)

کنتراست

سطوح این گزینه ها را بر اساس ترجیحات شخصی شما افزایش یا کاهش می دهد
روشنائی

رنگ
وضوح

ته رنگ
رنگمایه تصویر را میتوانید مطابق میل خود تنظیم کنید

برای سیگنال NTSC، ورودی HDMI یا مؤلفه ای• 
توازن رنگ

سرد• 
عادی• 
گرم• 

به شما امکان می دهد تا ته رنگ کلی تصویر را تنظیم کنید

هنگامی که [حالت مشاهده] به [سینمای حقیقی] تنظیم شده معتبر نمی باشد.• 

تنظیم رنگ کانال
چگالی رنگ متفاوت میان برنامه های پخش را میتوان برای هر برنامه دریافت، در سه سطح تنظیم منود

برنامه ای که می خواهيد تنظيم کنيد را انتخاب و اين قابلیت را تنظيم نماييد.• 
رنگ درخشان

خاموش• 
روشن• 

رنگها را بطور خودکار به رنگهای درخشان تبدیل می کند

در سیگنال رایانه معتبر نیست.• 

حالت صرفه جویی
خاموش• 
روشن• 

تنظيمات روشنی تصوير را به طور خودکار بر اساس شرايط نور محيط برای کاهش مصرف برق تنظيم 
می کند

در حالت مغازه (حالت تصویر دینامیک) موجود نیست• 
P-NR

خاموش• 
حداقل• 
متوسط• 
حداکثر• 

کاهش هرزآوای تصویر
به طور خودکار، هرزآوای ناخواسته تصویر و هرزآوای چشمک زدن تصویر را در بخشهای کناری تصویر 

کاهش می دهد

در سیگنال رایانه معتبر نیست.• 

3D-COMB
خاموش• 
روشن• 

منایش تصاویر ثابت یا متحرک را درخشانتر می کند

برخی اوقات، هنگام مشاهده تصاویر ثابت یا متحرک، الگوی رنگ را می توان مشاهده کرد. برای نمایش • 
رنگ های واضح تر یا دقیق تر بر روی [روشن] تنظیم کنید.

 •NTSC یا PAL تنها برای دریافت سیگنال پال

در  HDMI  ،PC  ،Component و پخش صوتى و تصويرى معتبر نیست• 

صفحه منایش
خاموش• 
روشن• 

هنگامی که [خاموش] را انتخاب می کنید صفحه را خاموش می کند

حتی هنگامی که صفحه خاموش می شود صدا فعال است.• 

برای برای بازگشت به صفحه روشن هر دکمه ای (بجز آماده بکار) را فشار دهید.• 

این عملکرد در کاهش مصرف نیرو هنگام گوش کردن به صدا بدون تماشای صفحه تلویزیون مؤثر است.• 
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توازن سفید را در منطقه قرمز شفاف تنظیم می کندتقویت رنگ قرمز
توازن سفید را در منطقه سبز شفاف تنظیم می کندتقویت رنگ سبز
توازن سفید را در منطقه آبی شفاف تنظیم می کندتقویت رنگ آبی
توازن سفید را در منطقه قرمز تیره تنظیم می کندقطع رنگ قرمز
توازن سفید را در منطقه سبز تیره تنظیم می کندقطع رنگ سبز
توازن سفید را در منطقه آبی تیره تنظیم می کندقطع رنگ آبی

برگشت به تنظيمات 
اوليه

برای برگشت به توازن سفید پیش فرض کلید OK را فشار دهید

1 ∗
ما
گا

گاما
 • 2.0 / 1.8 /  S انحنای

2.6 / 2.4 / 2.2 /

منحنی گاما را می چرخاند

ً توجه داشته باشید که مقادیر عددی، مرجع تنظیم میباشند.•  لطفا

برگشت به تنظيمات 
اوليه

برای برگشت به گامای پیش فرض کلید OK را فشار دهید

تغییر روش
 •50Hz
 •100Hz

پردازش تصویر پانل را تغییر می دهد (بسته به سیگنال ورودی)

به طور عادی به [100Hz] تنظیم کنید• 

تقویت کننده دقت تصویر
خاموش• 
متوسط• 
حداکثر• 

تفکیک پذیری تصویر را برای تصویر شفافتر افزایش می دهد 

تنظیم تنظیمات در دسترس برای هر سیگنال.• 

بر روی پخش رسانه معتبر نیست.• 

پانل کناری
خاموش• 
کم• 
متوسط• 
زیاد• 

روشنایی پانل جانبی را افزایش می دهد

توصیه می شود از تنظیم [زیاد] استفاده کنید تا در پانل ”ابقای تصویر“ ایجاد نشود.• 

اسکن مضاعف 16:9
خاموش• 
روشن• 

: تنظیمات اولیه – تصویر برای حذف پارازیت ویدئوی لبه ~%5 فراتر از لبه صفحه اسکن  [روشن] 
مضاعف می شود

: تصویر را در اندازه اصلی شامل پارازیت ویدئوی لبه مثل خطوط، خطوط تیره، نقاط و غیره  [خاموش] 
منایش می دهد

مناسب برای سیگنال های ویدئویی هنگامی که نسبت ابعاد تلویزیون روی [16:9] تنظیم شده است • 

 • HD و SD ذخیره شده به صورت جداگانه برای کانال ها/ سیگنال های
AV سیستم رنگ

اتوماتیک•   
 •PAL
 •SECAM
 •M.NTSC
 •NTSC

سیستم رنگ بهینه را بر اساس سیگنالهای ویدیویی در حالت AV انتخاب می کند

ماتریس رنگ
 •SD
 •HD

 AV1 576 در یک رنگ طبيعی از دستگاه ديجيتال متصل به پايانهp 480 ياp تنها با سيگنالهای ورودی
يا ترمینال های HDMI3 / HDMI2 / HDMI1 در دسترس است. [SD] يا [HD] را برای تنظيم معيارهای رنگ 

مناسب برای [SD] (وضوح استاندارد) يا [HD] (وضوح باال) انتخاب كنيد

[SD]: سيگنال ورودی، يک سيستم تلويزيونی عادی است• 

[HD]: سيگنال ورودی، يک سيستم با وضوح باال است• 

DVI تنظیمات ورودی
عادی• 
 •Full

سطح سیاه تصویر برای حالت ورودی HDMI با سیگنال ورودی DVI را  بطور دستی تغییر می دهد

وقتی سیگنال ورودی DVI از تجهیزات خارجی مخصوصا رایانه نمایش داده می شود، سطح سیاه ممکن • 
است مناسب نباشد. در این مورد، [Full] را انتخاب کنید.

سطح سیاه سیگنال ورودی HDMI بطور خودکار تنظیم خواهد شد.• 

 •.DVI با سیگنال ورودی HDMI فقط برای حالت ورودی
گرداننده پیکسل

اتوماتیک• 
روشن• 

حالت را برای حرکت دادن تصویر انتخاب می کند تا از ”احتباس تصویر“ پانل پیشگیری کند.
[اتوماتیک] : به طور خودکار تنها برای تصاویر مناسب کار می کند و شما به ندرت متوجه حرکت 

خواهید شد.

باال وپایین بردن صفحه
برای پیشگیری از ”احتباس تصویر“ پانل نوار عمودی را حرکت می دهد 

برای آغاز حرکت دکمه OK را فشار دهید و برای خروج از این حالت هر دکمه ای را (بجز آماده بکار) فشار • 
دهید.

برگشت به تنظیمات اولیه
برای بازنشانی حالت مشاهده تصویر فعلی مربوط به ورودی انتخاب شده به تنظیمات پیش فرض، دکمه 

OK را فشار دهید.

∗1 :  فقط حالت ورودی کامپیوتر شخصی
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تصوير
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تنظيم

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

حالت
موسیقی• 
گفتار• 
کاربر• 

حالت صدای پایه را انتخاب کنید

حالت انتخابی همه سیگنال های ورودی را تحت تاثیر قرار می دهد.• 
[موسیقی]: کیفیت صدا برای متاشای ویدئو موسیقی، غیره را بهبود می بخشد.

[گفتار]: کیفیت صدا برای متاشای اخبار، درام و غیره را بهبود می بخشد.

در حالت موسیقی و گفتار، می توانید تنظیمات [بم] و [زیر] را تنظیم کنید و این تنظیمات برای هر • 
حالت ذخیره خواهند شد.

[کاربر]: صدا را بطور دستی با استفاده از اکواليزر تنظیم می کند تا کیفیت صدای مطلوب شما بوجود 
آید.

برای حالت کاربر، [اکواليزر] بجای [بم] و [زیر] در منوی صدا ظاهر خواهد شد. [اکواليزر] را انتخاب کنید و • 
فرکانس را تنظیم کنید.  [اکواليزر] (زیر)

سطح را برای افزایش یا کم کردن خروجی صوتی کمتر و عمیقتر افزایش یا کاهش می دهدمب
سطح را برای افزایش یا کم کردن خروجی صوتی تیزتر و باالتر افزایش یا کاهش می دهدزیر

اکوالیزر

سطح فرکانس را برای ارائه کیفیت مطلوب صدا به شما تنظیم می کند

این قابلیت زمانی موجود است که [حالت] بر روی [کاربر] تنظیم شده باشد.• 

فرکانس را انتخاب کنید و سطح فرکانس را با استفاده از دکمه مکان نما تغییر دهید.• 

اگر می خواهید صدای بم را افزایش دهید، سطح فرکانس پایین را باال ببرید. اگر می خواهید صدای زیر • 
را افزایش دهید، سطح فرکانس باالتر را باال ببرید.

برای بازنشاندن سطوح هر فرکانس در تنظیمات پیش فرض، با استفاده از دکمه مکان نما [برگشت به • 
تنظیمات اولیه] را انتخاب کرده و سپس دکمه OK را فشار دهید.

سطح صدا در بلندگوهای راست و چپ را تنظیم می کندباالنس
میزان صدای گوشی ها را تنظیم می کندمیزان صدای گوشی

فراگیر
خاموش• 
 •V-Audio
 •V-Audio Surround

تنظیمات صدای فراگیر 
[V-Audio]: یک بهبود دهنده پویا را برای شبیه سازی طول تاثیرهای فضایی بهبود یافته فراهم می مناید

[V-Audio Surround]: یک بهبود دهنده پویا را برای شبیه سازی طول و عمق تاثیرهای فضایی بهبود یافته 
فراهم می مناید

تغییر دادن با استفاده از دکمه محیط بر روی کنترل از راه دور (صفحه 10) نیز ممکن است.• 
کنترل اتوماتیک قدرت

خاموش• 
روشن• 

سطح فعلی بلندی صدا را اگر به شدت با کانال یا حالت ورودی قبلی متفاوت باشد تنظیم می کند

اندازه صدای کانال های تکی یا حالت ورودی را تنظیم می کندتصحیح میزان صدا

فاصله بلندگو تا دیوار
بیش از 30 سانتیمتر• 
تا 30 سانتیمتر• 

صدای بسامد پایین را تنظیم می کند

[بيش از 30 سانتیمتر] زمانی توصيه می شود که فاصله پشت تلويزيون با ديوار بيشتر از 30 سانتی متر • 
باشد.

[تا 30 سانتیمتر] زمانی توصيه می شود که فاصله پشت تلويزيون با ديوار در 30 سانتی متری باشد.• 
MPX
استریو• 
مونو• 
 •M1
 •M2

صدای ترکیبی را (در صورت وجود) انتخاب می کند
[استریو]: به طور عادی از این استفاده کنید

[مونو]: هنگامی که سیگنال استریو منی تواند دریافت شود
[M2] / [M1]: زمانی در دسترس است که سيگنال مونو پخش می شود

فقط حالت تلویزیون آنالوگ• 
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اولویت صدا
اتوماتیک• 
 •MPEG

تنظیمات اولیه را برای آهنگ های صدا انتخاب می کند
[اتوماتیک] : به طور خودکار اگر برنامه بیش از دو آهنگ داشته باشد آهنگ های صدا را انتخاب می کند. 

.MPEG ،دالبی دیجیتال ،HE-AAC - اولویت به ترتیب زیر داده می شود
[MPEG]: اولویت تا زمانیکه برنامه دارای صدای MPEG است به MPEG داده می شود.

دالبی دیجیتال روش رمزگذاری سیگنال های دیجیتال است که توسط آزمایشگاه های دالبی ایجاد شده • 
است. جدای از صدای استریو(2 کانال)، این سیگنال ها می توانند صدای چند کانالی باشند.

HE-AAC یک روش رمزگذاری ادراکی است که برای فشرده سازی صدای دیجیتال به منظور ذخیره سازی • 
و انتقال پر بازده استفاده می شود.

MPEG یک روش فشرده سازی صدا است که صدا را بدون هر گونه افت کیفیت صوتی قابل مالحظه به • 
اندازه کوچکتر فشرده می کند.

HE-AAC فناوری هایی برای برنامه های HD (وضوح باال) هستند.• 

 فقط حالت تلویزیون دیجیتال• 

SPDIF انتخاب
اتوماتیک• 
 •PCM

SPDIF: یک فرمت پرونده انتقال صوتی استاندارد
تنظیمات اولیه سیگنال خروجی دیجیتال را از ترمینال DIGITAL AUDIO OUT انتخاب می کند

[اتوماتیک] : دالبی دیجیتال بصورت جریان بیت دیجیتال دالبی خارج می شود. HE-AAC و MPEG خروجی 
به صورت PCM هستند.

[PCM]: سیگنال خروجی دیجیتال بر روی PCM ثابت می شود.

برای حالت تلویزیون دیجیتال، حالت ویدئو (صفحه 44) یا محتویات ویدئوی شبکه (صفحه 51)• 
سطح PCM نوری

 • / -8 / -10 / -12
(dB) 0 / -2 / -4 / -6

سطح صدای خروجی PCM را از ترمینال DIGITAL AUDIO OUT به عنوان تنظیم اولیه تنظیم می کند

به طور عادی، صدای PCM در مقایسه با سایر انواع آهنگ های صدا بلندتر است.• 

فقط حالت تلویزیون دیجیتال• 

HDMI1 / 2 / 3 ورودی
دیجیتال• 
آنالوگ• 

متناسب با سیگنال ورودی انتخاب منایید (صفحه 62)
HDMI [دیجیتال]: اتصال کابل

HDMI-DVI [آنالوگ]: اتصال سیم آداپتور

 •HDMI تنها برای حالت ورودی

برگشت به تنظیمات اولیه
برای بازگرداندن تنظیمات کنونی [حالت]، [باالنس]، [میزان صدای گوشی] و [فراگیر] در منوی صدا به 

مقادیر پیش فرض دکمه OK را فشار دهید

منوی اصلی
تصوير
صدا
تنظيم

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

PC
ی 

ص
خ
ش

تر 
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تن

وضوح ورودی

به منایش پهن تر می رود

VGA ( 640 × 480 پیکسل)، WVGA ( 852 × 480 پیکسل)،• 
XGA ( 1,024 × 768 پیکسل)، WXGA ( 1,280 × 768 پیکسل،  1,366 × 768 پیکسل)

گزینه ها بسته به امواج تغییر می کنند• 

در صورت روبرو شدن با هرزآوا، در پایین ترین سطح تنظیم کنید.ساعت

H موقعیت افقی

وضعیت افقی را تنظیم می کند

V موقعیت عمودی

وضعیت عمودی را تنظیم می کند
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فاز ساعت

لرزش و پرش تصویر را ازمیان می برد

این تنظیم را پس از تنظیم ساعت انجام دهید• 

در صورت روبرو شدن با هرزآوا، در پایین ترین سطح تنظیم کنید• 

همزمانی
 •V و عمودی H افقی
G روشن• 

نوع سیگنال همزمانی رایانه 
[افقی H و عمودی V]: همگاهی افقی و عمودی از رایانه شما

[G روشن]: همزمانی G روشن همزمانی از کامپیوتر شما

برای بازنشانی تنظیمات تنظیم کامپیوتر شخصی PC به مقادیر پیش فرض، دکمه OK را فشار دهیدبرگشت به تنظیمات اولیه

تامير خاموش
خاموش• 
15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 دقيقه• 

زمان خاموش شدن خودکار تلویزیون را تنظیم می کند

پیمایش حالت صرفه جویی

به طور خودکار تلویزیون را به مناسب ترین حالت صرفه جویی در انرژی تنظیم می کند

اگر دکمه OK را فشار دهید، آیتم های ذیل به صورت زیر تنظیم می شوند:• 
[حالت صرفه جویی]، [VIERA Link]، [رابط خاموش]، [صرفه جویی نیرو آماده بکار]، 

[ذخیره نیرو]  [روشن]
[آماده بکار خودکار هوشمند]  [روشن (بدون یادآوری)]

[حالت آماده بکار خودکار]  [2 ساعت] 

یک کانال را قفل می کند / جلوی دسترسی به ورودی صدا و تصویر را می گیرد (صفحه 33)قفل کودک

ی
اب
ج ی

مو
ی 

نو
م

لیست کانال های برگزیده را ایجاد می کند (حالت تلویزیون دیجیتال) (صفحه 30)ویرایش برگزیده ها

از کانالهای ناخواسته پرش مى كند یا ویرایش کانالها (صفحه 30، 32)لیست کانال

به طور خودکار متام کانال های تلویزیون دیجیتال یا آنالوگ را تنظیم می کند (صفحه 31، 32)موج یابی خودکار

کانالهای تلويزيون را به طور دستی تنظيم مى كند (صفحه 31، 32)موج یابی دستی

ایست کانال را با حفظ تنظیمات شما به روز رسانی می کند (حالت تلویزیون دیجیتال) (صفحه 31)به روز سازی لیست کانال

پیام کانال جدید
خاموش•   
روشن•   

اینکه پیام آگاه سازی را هنگام پیدا شدن یک کانال جدید بدهد انتخاب می کند (حالت تلویزیون دیجیتال) 
(صفحه 31)

شرایط سیگنال تلویزیون دیجیتال را بررسی می کند (صفحه 31)شرایط سیگنال

افزودن سیگنال تلویزیون

حالت تلویزیون را اضافه می کند

اگر از هر حالتی برای موج یابی در [موج یابی اتوماتیک] برای اولین استفاده از تلویزیون پرش کنید این • 
عملکرد در دسترس است.

برای بکارگیری، به عملیات [موج یابی اتوماتیک] برای اولین استفاده از تلویزیون مراجعه کنید • 
(صفحه 11).

ان
زب

OSD زبان
انگلیسی•   
فارسی•   
عربی•   

زبان مطالبی که روی منایشگر نشان داده میشود را عوض می کند

زبان پیش فرض را برای صدای چندگانه تلویزیون دیجیتال انتخاب می کند (بسته به شبکه تلویزیونی)صدای ترجیحی

زیرنویس های ترجیحی
زیرنویس ها

زبان پبش فرض را برای زیرنویس های تلویزیون دیجیتال انتخاب می کند (بسته به شبکه تلویزیونی)

برای نمایش زیرنویس (صفحه 13)• 

ش
ای
 من
ت
ما

ظی
تن

تله تکست
متن سریع•   
لیست•   

حالت منایش پیام منا (صفحه 18)

تنظیم حروف تلتکس
انگلیسی•   
 •CIS  
اروپای شرقی•   
فارسی•   

انتخاب زبان پیام منا

هر حالت ورودی را برچسب می زند یا از آن صرف نظر می کند (صفحه 34)نام های ورودی

ت
س

هر
 ف
ی
ها

گی
یژ
ز و

ه ا
اد
تف

س
ه ا

حو
ن
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ش
ای
 من
ت
ما

ظی
تن

عالمت وقفه منایش
0 (بدون نمایش)•   
 • / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1  

9 / 10 ثانیه

تنظیم می کند که نشان اطالعاتی چه مدت بر روی صفحه منایش داده شود (صفحه 14)

منایش زمان بازی کردن
خاموش•   
روشن•   

برای منایش ضبط ممتد زمان سپری شده با استفاده از حالت بازی در هر 30 دقیقه [روشن] را تنظیم کنید 

این قابلیت زمانی موجود است که در [حالت مشاهده] (صفحه 23) گزینه [بازی] انتخاب شده باشد.• 

VI
ER

A
 L

in
k 
ت
ما

ظی
تن

VIERA Link
خاموش• 
روشن• 

برای به کارگیری قابلیت VIERA Link تنظیم می کند

هنگامی که [VIERA Link] بر روی [روشن] است عملکردهای VIERA Link قابل استفاده هستند • 
(صفحه 53).

رابط روشن
خاموش• 
روشن• 

برای به کارگیری قابلیت رابط روشن تنظیم می کند (صفحه 54)

رابط خاموش
خاموش• 
روشن• 

برای به کارگیری قابلیت رابط خاموش تنظیم می کند (صفحه 54)

صرفه جویی نیرو آماده بکار
خاموش• 
روشن• 

مصرف برق وسايل متصل شده را در حالت انتظار کنترل کرده و مصرف آنها را پايني می آورد (صفحه 54)

این قابلیت زمانی موجود است که [VIERA Link] بر روی [روشن] و [رابط خاموش] نیز بر روی [روشن] • 
تنظیم شده باشند.

آماده بکار خودکار هوشمند
خاموش•   
روشن (با یادآوری)•   
روشن (بدون یادآوری)• 

وسايلی که از آنها استفاده منی شود به حالت انتظار می برد تا مصرف برق کاهش يابد (صفحه 54)

این قابلیت زمانی موجود است که [VIERA Link] بر روی [روشن] تنظیم شده باشد.• 

تنظیمات شبکه را جهت استفاده در محیط شبکه خود اجنام دهید (صفحه 48)تنظیم شبکه

م
ست

سی
ی 

نو
کلیه تنظیمات را به شرایط اولیه باز می گرداند (صفحه 35)شرایط حملم

نسخه جدید نرم افزار را جستجو می کند (صفحه 36)بروز رسانی سیستم

اطالعات پروانه نرم افزار را منایش می دهدمجوز نرم افزار

اطالعات سامانه این تلویزیون را منایش می دهداطالعات سیستم

ت
ما

ظی
تن

یر 
سا

حالت آماده بکار خودکار
خاموش• 
2 / 4 ساعت• 

برای تنظیم زمان های انتخابی برای بردن تلویزیون به حالت آماده بکار پس از سپری شدن این زمان بدون 
اینکه عملیاتی صورت بگیرد

تغییر خودکار ورودی با تجهیزات متصل بر این قابلیت تاثیر دارد و شمارش زمان از نو شروع خواهد شد.• 

3 دقیقه قبل از اینکه تلویزیون به حالت آماده بکار برود یک پیغام نمایش داده خواهد شد.• 
ذخیره نیرو

خاموش• 
روشن• 

روشنايی تصوير را کاهش می دهد تا مصرف برق را به حداقل برساند

منطقه زمانی
 • / -5 / GMT-6 / Auto  

 / GMT / -1 / -2 / -3 / -4
 / +3.5 / +3 / +2 / GMT+1

+6 / +5 / +4.5 / +4

داده های زمان را تنظیم می کند

داده های زمان بر اساس GMT تصحیح می شوند.• 

یک منوی متفاوت در حالت مدیا پلیر / عملیات سرویس شبکه نمایش داده خواهد شد. (صفحه 37 - 52)• 

تنها موارد موجود را می توان انتخاب کرد.• 
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تنظیم و ویرایش کانال ها
در زمان اسباب کشی منزلتان می توانید همه کانالهای تلویزیون را مجدد موج یابی کنید.

EXIT

RETURN

MENU

INPUT

TV

TV

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

R G Y B

CH

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

آماده سازی ها:

1  تلویزیون دیجیتال یا آنالوگ را انتخاب 
کنید

3  [تنظیم] را انتخاب کنید2  فهرست را منایش دهید

MENU
TV

حالت انتخاب شده روی صفحه نمایش داده می شود (صفحه 13).• 

اگر از یک انتخاب کننده RF استفاده می کنید، هرگاه که بین حالت تلویزیون دیجیتال و تلویزیون آنالوگ • 
تغییر می دهید آن را جا به جا کنید.

وقتی تلویزیون دیجیتال را انتخاب می کنید ■

[منوی موج یابی تلویزیون دیجیتال] را انتخاب کنید1
1/2منوی تنظيم
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

تنظيم شبکه
منوی سيستم

خاموش

دسترسی
دسترسی  

انتخاب  

یک قابلیت را انتخاب کنید2
منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال

ويرايش برگزيده ها
ليست کانال

موج يابی خودکار
موج يابی دستی

به روز سازی ليست کانال
پيام کانال جديد
شرايط سيگنال

دسترسی

روشن

دسترسی
دسترسی

دسترسی
دسترسی

دسترسی

دسترسی یا تنظیم  

انتخاب  

برای جزئیات  (صفحه 30- 31)• 

وقتی تلویزیون آنالوگ را انتخاب می کنید ■

[منوی موج یابی تلویزیون آنالوگ] را انتخاب کنید1
1/2منوی تنظيم
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون آنالوگ
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

تنظيم شبکه
منوی سيستم

دسترسی

خاموش

دسترسی  

انتخاب  

یک قابلیت را انتخاب کنید2
منوی موج يابی تلويزيون آنالوگ

ليست کانال
موج يابی خودکار
دسترسیموج يابی دستی

دسترسی
دسترسی

دسترسی  

انتخاب  

برای جزئیات  (صفحه 32) • 

برای موج یابی خودکار، با استفاده از دکمه بر روی پانل کناری تلویزیون (صفحه 9)

1F  چند بار فشار دهید تا [موج یابی اتوماتیک] ظاهر شود

2TV  دستیابی به [موج یابی اتوماتیک]

3TV  [موج یابی اتوماتیک] را آغاز کنید

برای بازگشت به تلویزیون• 

F
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منوی موج یابی تلویزیون دیجیتال

[ویرایش برگزیده ها] - لیست کانال های برگزیده

لیست کانال های برگزیده خود را (برگزیده ها) از شبکه های گوناگون ایجاد کنید (تا 4: [برگزیده ها] 1 تا 4).
لیست برگزیده ها از نشان اطالعات (صفحه 14) و راهنمای تلویزیون (صفحه 17) در دسترس است.

3  ذخیره2  آن را به لیست برگزیده ها اضافه کنید1  یک کانال را برای فهرست کردن انتخاب کنید
مثال

1
2
3
4
7
9

70
77

ويرايشگر برگزيده های تلويزيون ديجيتال

TEN Digital
همه کانال های ديجيتال برگزيده ها1

ABC TV Sydney
SBS DIGITAL1
FTV guide
7 ديجيتال
NINE DIGITAL
7 HD Digital
7 Guide

مثالانتخاب
ويرايشگر برگزيده های تلويزيون ديجيتال

TEN Digital TEN Digital
همه کانال های ديجيتال برگزيده ها1

ABC TV Sydney
SBS DIGITAL1
FTV guide
7 ديجيتال
NINE DIGITAL
7 HD Digital
7 Guide

1 1
2
3
4
7
9

70
77

یک کانال اضافه شده است

  

RETURN

 •
G

• برای نمایش برگزیده های دیگر 
Y

برای اضافه کردن تمام کانال ها به لیست 

برای ویرایش لیست ■

 زمینه برگزیده ها را برای ویرایش انتخاب کنید و:

برای نامگذاری برگزیده ها• 

R
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

ورودی کاربر
نام

(حداکثر: ده کاراکتر)

انتخاب  

تنظیم  
ذخیره

RETURN

با استفاده از دکمه های عددی می توانید کاراکترها را انتخاب کنید (صفحه 22).

برای انتقال کانال• 

G
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz
تأییدموقعیت جدید را انتخاب کنید  يا 

G

برای حذف کانال • 

 •
Y

برای حذف همه کانال ها 

نکته

کانال های مخفی (پایین را ببینید) می توانند انتخاب شوند اما نمی توانند مشاهده شوند.• 

[لیست کانال] - رد کردن کانالهای ناخواسته / ویرایش کانال ها

می توانید کانالهای ناخواسته را مخفی کنید. کانالهای مخفی را منی توان بجز در این قابلیت منایش داد. از این قابلیت برای رد کردن کانالهای ناخواسته 
استفاده کنید.

انتخاب یک کانال و ظاهر کردن / مخفی کردن
ليست کانال تلويزيون ديجيتال

CBBC Channel
Cartoon Nwk

BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru

BBC ONE Wales
BBC THREE

70
72

105
719
720

1
7

[آشکارکردن عملیات] / [سرویس پنهان]  

: [آشکارکردن عملیات]  
: [سرویس پنهان] (رد کردن)  

انتخاب  
 •

Y
برای آشکار کردن همه کانالها 

برای دوباره لحن هر کانال (موج یابی دستی) • 

 (صفحه 31)
R

برای ویرایش موقعیت کانال ■
همچنین می توانید هر کانال را در فهرست کانال ویرایش کنید.

1  یک کانال را برای ویرایش انتخاب کنید
موقعیت کانال

1 BBC ONE WALES pm 11:35
Coronation Street
11:00 pm - 11:55 pm اکنون

All Digital Channels
انتخاب برگزيده ها

3  موقعیت کانال را منتقل کنید (در صورت وجود)2  موقعیت کانال را جابه جا کنید (در صورت وجود)

G شماره موقعیت جدید را
وارد کنید

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

G

ذخیره

G موقعیت جدید را
انتخاب کنید

یا

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

G

ذخیره
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[موج یابی اتوماتیک] - متام کانال های تلویزیون دیجیتال را به طور خودکار تنظیم کنید

2  تنظیمات بطور خودکار تنظیم می شوند1  آغاز تنظیم خودکار

موج يابی اتوماتيک تلويزيون ديجيتال

تمام داده های موج يابی تلويزيون ديجيتال پاک خواهند شد

  5

جستجوکردن

کيفيتنوعنام کانالکانال

راديو: 0تلويزيون ديجيتال: 4

موج يابی اتوماتيک تلويزيون ديجيتال
جستجو

تلويزيون ديجيتال TV Finland 321

اين کار حدود 3 دقيقه طول خواهد کشيد.

CH 69

تلويزيون ديجيتال TV Finland 321
تلويزيون ديجيتال SVT HD 321

متام کانال های تلویزیون دیجیتال 
دریافت شده در منطقه را به 
طور خودکار موج یابی مجدد 

کنید.

همه تنظیمات موج یابی قبلی پاک می شوند.• 

وقتی عملیات تکمیل شد، کانال در موقعیت کانال [1] نمایش داده خواهد شد.• 

جستجو به منظور پیدا کردن کانالهای فرکانس پایین تا فرکانس باال آغاز می شود.• 

اگر موج یابی بطور کامل انجام نشد  [موج یابی دستی] (به زیر مراجعه کنید)• 

[موج یابی دستی] - کانال تلویزیون دیجیتال را به طور دستی تنظیم کنید

برای بروزرسانی کانال های تلویزیون دیجیتال روی لیست کانال خود به طور عادی از [موج یابی اتوماتیک] یا [به روز رسانی لیست کانال] استفاده کنید. 
اگر موج یابی به طور کامل اجنام نشد یا برای تنظیم جهت آننت هوایی، از این عملکرد استفاده کنید.

[CH21]

10
10

جديدنوعنام کانالشماره

راديو: 0تلويزيون ديجيتال: 0

0
0

موج يابی دستی تلويزيون ديجيتال
فرکانس

کيفيت سيگنال
قدرت سيگنال

474.00 MHz
انتخاب فرکانس  

شروع جستجو  

انتخاب تعادل  

تمام کانال های یافت شده به لیست کانال تلویزیون دیجیتال اضافه خواهند شد.• 

[به روز سازی لیست کانال] - کانال ها را به طور خودکار به روز رسانی کنید

شما می توانید در لیست کانال به طور خودکار کانال های جدید را اضافه، کانال های تکراری را حذف، نام و موقعیت کانال را به طور خودکار به روز 
رسانی کنید.

CH 695

جستجوکردن

کيفيتنوعنام کانالکانال

به روز سازی ليست کانال تلويزيون ديجيتال
جستجو

راديو: 0تلويزيون ديجيتال: 0

اين کار حدود 3 دقيقه طول خواهد کشيد.

لیست کانال در حین نگه داشتن تنظیمات شما در [ویرایش برگزیده ها]، [لیست کانال]، [قفل • 
کودک]، غیره بروزرسانی می شود.

بسته به شرایط سیگنال، بروزرسانی ممکن است به درستی کار نکند.• 

[پیام کانال جدید] - منایش پیغام آگاهسازی

انتخاب می کند که آیا یک پیغام آگاهسازی هنگامی که یک کانال دیجیتال یافت شد داده شود. [خاموش] / [روشن]

کانال های جديد يافت شده اند
برای به روز سازی ليست کانال دکمه OK را فشار دهيد.

برای  صرفنظر دکمه EXIT را فشار دهيد.

انتخاب OK [به روز رسانی لیست کانال] را اجرا خواهد کرد.• 

[شرایط سیگنال] - بررسی سیگنال تلویزیون دیجیتال

یک کانال را انتخاب و شرایط سیگنال تلویزیون دیجیتال را برسی می کند.

 •CH برای تغییر کانال 

نام کانال
کيفيت سيگنال
قدرت سيگنال

نام شبکه
پارامتر

101 DZFinfokanal

RiksTV
0         2         4         6         8        10

[CH32] 562.00 MHz

شرايط سيگنال تلويزيون ديجيتال

این نوارها حداکثر مقدار سیگنال کانال انتخاب شده را نشان می دهد.

ً از نشانگرهای کیفیت سیگنال به صورت زیر  یک قدرت سیگنال مناسب نشان دهنده سیگنال مناسب برای دریافت تلویزیون دیجیتال نیست. لطفا
استفاده کنید:

[کیفیت سیگنال]:

 •Good  نوار سبز

 •Poor  نوار زرد

نوار قرمز  Bad (آنتن هوایی را بررسی کنید)• 

ها
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منوی موج یابی تلویزیون آنالوگ

[لیست کانال] - رد کردن کانالهای ناخواسته / ویرایش کانال ها (تغییر نام، حرکت)

می توانید کانالهای ناخواسته را مخفی کنید. کانالهای مخفی را منی توان بجز در این قابلیت منایش داد. از این قابلیت برای رد کردن کانالهای ناخواسته 
استفاده کنید.

انتخاب یک کانال و ظاهر کردن / مخفی کردن
ليست کانال تلويزيون آنالوگ

BBC1
*****
*****
*****
*****
*****
*****

1
2
3
4
5
6
7

[آشکارکردن عملیات] / [سرویس پنهان]  

: [آشکارکردن عملیات]  
: [سرویس پنهان] (رد کردن)  

انتخاب  
 •

Y
برای آشکار کردن همه کانالها 

برای دوباره لحن هر کانال (موج یابی دستی) • 

 (به زیر مراجعه کنید)
R

برای ویرایش کانال ها ■
همچنین می توانید هر کانال را در فهرست کانال ویرایش کنید.

یک کانال را برای ویرایش انتخاب کنید و:

CH  یا 
نام کانال

موقعیت کانال
1 BBC 23:35
CH 02    5.5MHz PAL

همه کانال های آنالوگ
Prompt Street

برای حذف موقعیت کانال• 

G
ذخیرهموقعیت جدید را انتخاب کنید 

G

برای تغییر دادن نام کانال• 

B

A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

ويرايش نام کانال
نام

(حداکثر: پنج کاراکتر)

انتخاب  

تنظیم  

انتخاب کاراکتر

با استفاده از دکمه های عددی می • RETURNذخیره
توانید کاراکترها را انتخاب کنید 

(صفحه 22).

نکته

اگر دستگاه ویدئو فقط به کابل RF متصل شده است، ویرایش [ویدئو] را انتخاب کنید.• 

[موج یابی اتوماتیک] - متام کانال های تلویزیون آنالوگ را به طور خودکار تنظیم کنید

2  تنظیمات بطور خودکار تنظیم می شوند1  آغاز تنظیم خودکار

موج يابی اتوماتيک تلويزيون آنالوگ

تمام داده های موج يابی تلويزيون آنالوگ پاک خواهند شد

CH120

جستجوکردن

کانال نام کانال

تلويزيون آنالوگ: 4

1

موج يابی اتوماتيک تلويزيون آنالوگ
جستجو

اين کار حدود 3 دقيقه طول خواهد کشيد.

متام کانال های تلویزیون آنالوگ 
دریافت شده در منطقه را به 
طور خودکار موج یابی مجدد 

کنید.

همه تنظیمات موج یابی قبلی پاک می شوند.• 

وقتی عملیات تکمیل شد، کانال در موقعیت کانال [1] نمایش داده خواهد شد.• 

جستجو به منظور پیدا کردن کانالهای فرکانس پایین تا فرکانس باال آغاز می شود.• 

اگر موج یابی بطور کامل انجام نشد  [موج یابی دستی] (به زیر مراجعه کنید)• 

[موج یابی دستی] - کانال تلویزیون آنالوگ را به طور دستی تنظیم کنید

کانال تلویزیون آنالوگ را پس از موج یابی اتوماتیک به طور دستی تنظیم کنید.

0
موج يابی دقيق
موج يابی دستی

سيستم صدا
سيستم رنگ

CH57

5.5 مگاهرتز
اتوماتيک

موج يابی دستی تلويزيون آنالوگ

1 120

موج یابی دقیق

برای انجام تنظیمات در موج یابی کانال تکی (در اثر شرایط آب و هوا، غیره) استفاده کنید• 

موج یابی دستی
پس از موج یابی خودکار کانال تلویزیون آنالوگ را به طور دستی تنظیم کنید.

سیستم صدا و سیستم رنگ را تنظیم کرده و سپس این قابلیت را اجرا کنید. سیستم رنگ • 
”اتوماتیک“ را بطور معمولی تنظیم کنید.

اگر یک ویدئو فقط با کابل RF متصل است، موقعیت کانال را [0] انتخاب کنید.• 
3  جستجو و ذخیره کردن2  یک کانال انتخاب کنید1  موقعیت کانال را انتخاب کنید

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz
CH

ذخیره  

جستجو  

th_p42u30r_per_0048.indb   32th_p42u30r_per_0048.indb   32 2011/03/16   16:48:252011/03/16   16:48:25



33

ک
ود

ک
ل 

قف

قفل کودک
می توانید کانال ها / ترمینال های ورودی AV خاص را قفل کرده و کنترل کنید چه کسی بتواند آنها را متاشا کند.

وقتی کانال/ورودی قفل شد انتخاب شود، پیغامی ظاهر می شود؛ با وارد کردن شماره پین، می توانید آن را متاشا کنید.

EXIT

MENU

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

BG Y

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

آماده سازی ها:
2  [تنظیم] را انتخاب کنید1  فهرست را منایش دهید

MENU

[قفل کودک] را انتخاب کنید1
1/2منوی تنظيم
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

تنظيم شبکه
منوی سيستم

خاموش

دسترسیدسترسی  

انتخاب  

[قفل کودک] - کنترل متاشاچیان کانال

2  [لیست قفل کودک] را انتخاب کنید1  شماره PIN را وارد کنید (4 رقمی)
PIN قفل کودک-وارد کردن

لطفًا PIN جديد را وارد کنيد
PIN* * * *

در اولین تنظیمات شماره PIN را دو بار وارد • 
کنید.

abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

قفل کودک
PIN تغيير دادن
دسترسیليست قفل کودک

دسترسی  

انتخاب  

3  کانال / ورودی را برای قفل کردن انتخاب کنید
ليست قفل کودک - تلويزيون و صدا وتصوير

نامقفل
BBC1
*****
BBC THREE

BBC 1 Wales
AV1
AV2

ورودی
تلويزيون ديجيتال تلويزيون ديجيتال
تلويزيون ديجيتال تلويزيون ديجيتال
تلويزيون ديجيتال تلويزيون ديجيتال
تلويزيون ديجيتال تلويزيون ديجيتال
تلويزيون ديجيتال تلويزيون ديجيتال
خارجی AV
خارجی AV

نوع
1
2
7

101
E414

 :  زمانی ظاهر می شود که کانال / ورودی قفل شده است

قفل  

انتخاب  

برای لغو  ورودی/کانال قفل شده را انتخاب کنید • 

 •
G

برای قفل کردن همه 

 •
Y

برای لغو همه قفل ها 

 •
B

برای پریدن به باالی ورودی بعدی 

برای تغییر دادن شماره پین ■
شماره پین را برای یادآوری در آینده در یک محل محفوظ یادداشت کنید.• 1 [تغییر دادن PIN] را در [قفل کودک] انتخاب کنید

قفل کودک
PIN تغيير دادن
ليست قفل کودک

دسترسی

دسترسی  

انتخاب  

2  یک شماره PIN را دوبار وارد کنید.
abc def

jklghi mno

tuvpqrs wxyz

نکته

انجام [شرایط حمل] (صفحه 35) شماره PIN و همه تنظیمات را پاک می کند.• 
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نام های ورودی
برای شناسایی و انتخاب آسان تر حالت ورودی، شما می توانید حالت ورودی را برچسب گذاری کرده یا ترمینالی را که به هیچ وسیله ای متصل نیست 

رد کنید.

برای انتخاب حالت ورودی  (صفحه 20)• 

EXIT

RETURN

MENU

TV

abc def

jk   lghi mno

tuvpqrs wxyz

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

آماده سازی ها:

2  [تنظیم] را انتخاب کنید1  فهرست را منایش دهید
MENU

[تنظیمات نمایش] را انتخاب کنید1

تايمر خاموش
منوی تنظيم

قفل کودک
منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال

خاموش
1/2

دسترسی
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

تنظيم شبکه
منوی سيستم

پيمايش حالت صرفه جويی
دسترسی  

انتخاب  

[نام های ورودی] را انتخاب کنید2

متن سريعتله تکست
تنظيمات نمايش

دسترسینام های ورودی
عالمت وقفه نمايش

نمايش زمان بازی کردن
3 ثانيه
روشن

انگليسیتنظيم حروف تلتکس
دسترسی  

انتخاب  

ترمینال ورودی را انتخاب کرده و تنظیم کنید3
نام های ورودیتنظيمات نمايش

AV1
AV2
AV3
رايانه

HDMI1
HDMI2
HDMI3

تلويزيون ديجيتال
تلويزيون آنالوگ

DVD
AV2
AV3
رايانه

HDMI1
HDMI2
HDMI3

تلويزيون ديجيتال
تلويزيون آنالوگ

دسترسی  
انتخاب  

برچسب هایی که تنظیم می کنید در فهرست 
[انتخاب ورودی] (صفحه 20) یا نشان اطالعاتی منایش 

داده خواهد شد.

اگر [پرش] انتخاب شود، این حالت را نمی توان انتخاب • 
کرد.

ورودی کاربر ■
می توانید نام هر ترمینال ورودی را آزادانه نامگذاری کنید.

3 ذخیره2  کاراکترها را یکی یکی انتخاب کنید1 [ورودی کاربر] را انتخاب کنید

دسترسی  

انتخاب  
A B C D E F G H I J K L M N
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6
a b c d e f g h i j k l m n
u v w x y z ( ) + - . * _

O P Q R S T
7 8 9 ! : #
o p q r s t

ورودی کاربر
نام

(حداکثر: ده کاراکتر)

انتخاب  

تنظیم  

RETURN

با استفاده از دکمه های عددی می توانید کاراکترها را انتخاب کنید.• 
  (صفحه 22)
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شرایط حمل (بازنشانی تنظیمات)
تلویزیون و شرایط اصلی آن مانند زمانی که هیچ کانالی موج یابی نشده است بازنشانی می کند.

همه تنظیمات (تنظیمات کانالها، تصویر، صدا، غیره) بازنشانده خواهند شد.

EXIT

MENU

TV

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

آماده سازی ها:

2  [تنظیم] را انتخاب کنید1  فهرست را منایش دهید
MENU

[منوی سیستم] را انتخاب کنید1
منوی تنظيم
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

دسترسیمنوی سيستم

خاموش
1/2

دسترسی  

انتخاب  

[شرایط حمل] را انتخاب کنید2

شرايط حمل
منوی سيستم

اطالعات سيستم

دسترسی
بروز رسانی سيستم
دسترسیمجوز نرم افزار  

انتخاب  

[شرایط حمل] - بازیابی تنظیمات

2  از دستورات روی صفحه پیروی کنید1  پیام را بررسی کرده و بازنشانی کنید
شرايط حمل

همه داده های موج يابی پاک خواهد شد
آيا مطمئن هستيد؟
آيا مطمئن هستيد؟

تأييد خروج

بازگشت

(تأیید)

(تأیید)

(شروع [شرایط حمل])

برگشت به شرایط حتویل کارخانه متام شد.
ً تلویزیون را خاموش کنید. لطفا

بار آینده که کلید اصلی روشن / خاموش پاور، روشن شود [موج • 
یابی اتوماتیک] به طور خودکار آغاز خواهد شد (صفحه 11).

برای موج یابی مجدد فقط کانال های تلویوزیون مثال بعد از اسباب کشی به یک مکان جدید  ■
  [موج یابی اتوماتیک] در ”تنظیم و ویرایش کانال ها“ (صفحه 31، 32)
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به روز رسانی نرم افزار تلویزیون
هر از چندگاهی، ممکن است نسخه جدید نرم افزار برای به روز رسانی جهت باال بردن کارایی یا عملکرد تلویزیون در دسترس قرار بگیرد.

EXIT

MENU

INPUT
TV

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

آماده سازی ها:
3  [تنظیم] را انتخاب کنید2  فهرست را منایش دهید1  حالت تلویزیون دیجیتال را انتخاب کنید

TVMENU

[منوی سیستم] را انتخاب کنید1
1/2منوی تنظيم
تايمر خاموش

پيمايش حالت صرفه جويی
قفل کودک

منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال
زبان

تنظيمات نمايش
VIERA Link تنظيمات

دسترسیمنوی سيستم

خاموش

دسترسی  

انتخاب  

[بروز رسانی سیستم] را انتخاب کنید2

بروز رسانی سيستم
شرايط حمل

اطالعات سيستم

منوی سيستم

مجوز نرم افزار
دسترسی

دسترسی  

انتخاب  

[بروز رسانی سیستم] - سیستم نرم افزار تلویزیون را بروز رسانی کنید

برای جستجوی نسخه جدید نرم افزار ■
2  به روز رسانی را جستجو می کند (برای چندین دقیقه) و پیغام مربوطه 1  [جستجوی به روز سازی سیستم همین حاال] را انتخاب کنید

را در صورت وجود منایش می دهد
جستجوی به روز سازی سيستم همين حاال

بروز رسانی سيستم
شروع

شروع  

انتخاب  
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استفاده از پخش رسانه
پخش رسانه به شما امکان می دهد تا از تصاویر، ویدئوها یا موسیقی هایی که بر روی یک کارت SD و حافظه فلش USB ذخیره شده اند لذت ببرید.

VIERA IMAGE VIEWER قابلیت مشاهده آسان عکس ها یا ویدئوهای ذخیره شده بر روی یک کارت SD در صفحه تلویزیون است. برای این کار کافی 
است کارت SD را وارد کنید.

تصاویر ثابتی که توسط دوربین های دیجیتال ضبط شده اند منایش داده خواهند شد.:حالت عکس

تصاویر متحرک ذخیره شده توسط دوربینهای فیلمبرداری دیجیتال پخش خواهند شد.:حالت تصویری

داده موسیقی دیجیتال پخش خواهد شد.:حالت موسیقی

هنگامی که این عملکردها مورد استفاده قرار می گیرند، سیگنال صوتی از ترمینال های خروجی صدا خارج می شود.

[تاریخ] نشان دهنده تاریخی است که در آن تاریخ ضبط توسط تجهیزات ضبط صورت گرفته است. پرونده بدون ضبط تاریخ بصورت ”****/**/**“ • 
نمایش داده می شود.

تصوير ممکن است بدرستی روی اين تلويزيون بستگی به نوع دستگاه استفاده شده برای ضبط نمايش داده نشود.• 

نمايش ممکن است بسته به تعداد فايلها و پوشه ها کمی زمان بر باشد.• 

فايلهايی که بخشی از آنها آسيب ديده ممکن است با كيفيت پايين تری نمايش داده شوند.• 

بسته به نوع دوربین دیجیتال یا دوربین فیلمبرداری دیجیتال استفاده شده، نام پرونده ها و پوشه ها ممکن است متفاوت باشد.• 

USB حافظه فلش / SD برای وارد کردن یا برداشنت کارت

■ USB حافظه فلش

بطور عمودی و کامل بگذارید و بردارید.• 

■ SD کارت

SD برای وارد کردن کارت

برچسب کارت SD را به 
آرامی وارد کنید بطوری 
که سطح آن رو به جلو 

باشد.

برچسب 
سطح

قطع کردن

فشار دهید 
تا صدای یک 

کلیک بشنوید

برای برداشنت 
SD کارت

وسط کارت را 
فشار دهید

برای اطالعات بیشتر درباره کارت SD، حافظه فلش USB و فرمت فایل تحت پشتیبانی  (صفحه 66-65)• 
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باز کردن پخش رسانه

EXIT

RETURN

TV

SD CARD

Y

INFO

OPTION

MENU ASPECT

R G B

برای بازگشت به تلویزیون ■
SD CARD

 یا 
EXIT

برای بازگشت به صفحه قبلی ■
RETURN

کارت SD یا حافظه فلش USB را وارد کنید1
 (صفحه 37) 

وقتی کارت SD وارد شده است، تغییر به مدیا پلیر به طور خودکار صورت می گیرد.

چرخش به پخش رسانه2

نمادی که می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید را انتخاب کنید3

انتخاب ورودی

SD کارت

خروج
انتخاب
بازگشت

دسترسی

نام دستگاه انتخابی

مديا پلير

دسترسی  

انتخاب  

اگر فقط یک دستگاه متصل شده باشد، این مرحله • 
رد خواهد شد.

محتوا را انتخاب کنید4
مديا پلير

عکس ويدئو موسيقی

انتخاب محتوا

SD کارت

خروج
انتخاب
بازگشت

دسترسی

دسترسی  

انتخاب  

[عکس] 
  ”حالت عکس“ (صفحه 39)

[ویدئو] 
  ”حالت ویدئو“ (صفحه 42)

[موسیقی] 
  ”حالت موسیقی“ (صفحه 45)

شما همچنین می توانید با استفاده از • 
VIERA TOOLS به طور مستقیم به هر 

حالت دسترسی پیدا کنید. 
 “VIERA TOOLS نحوه استفاده از”  

(صفحه 21)

تغییر دستگاه

در صورتی که دو یا چند دستگاه متصل باشند می توانید در همان حالت مستقیما به دستگاه دیگر تغییر دهید.

2  منادی که می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید را انتخاب کنید1  فهرست را منایش دهید
Y

نام دستگاه انتخابی

مديا پلير

انتخاب ورودی

SD کارت

خروج
انتخاب
بازگشت

دسترسی

دسترسی  

انتخاب  
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حالت عکس

فرمت فایل حتت پشتیبانی  (صفحه 65)

تصویر بند انگشتی همه عکس ها در کارت SD یا حافظه فلش USB منایش داده خواهد شد.
مثال: تصویر بندانگشتی - [همه عکسها]

OPTION

SD خروجکارت
انتخاب بازگشت

عکس  مديا پلير همه عکسها

نمايش اساليد انتخاب مشاهده انتخاب ورودی انتخاب محتوا

مشاهدهاطالعات
گزينه منو

نام دستگاه انتخابی

برای تغییر تعداد عکس ها روی یک صفحه بند انگشتی در یک زمان • 
(6 × 10 ↔ 4 × 7)

 

گزينه منو
تنظيمات نمايش اساليد

تغييردادن اندازه
  

 

OPTION

 

دسترسی  

[تغییر دادن اندازه] را انتخاب کنید  

: خطا در منایش

برای تغییر دادن موسیقی پس زمینه  ”تنظیم عکس“ (صفحه 40)• 

برای نمایش دادن اطالعات عکس برجسته شده• 

1/48 

p1010001.JPG 
نام فايل

تاريخ

پيکسل
2010/10/23

1600X1200 

شماره پرونده / تعداد کل پرونده ها

 

INFO

برای دسته بندی بر اساس پوشه، تاریخ ضبط یا ماه ضبط ■
1  منایش انتخاب منایش

G

2  انتخاب نوع دسته بندی

مشاهده پوشه
ترتيب بر اساس تاريخ
مرتب کردن بر حسب ماه

[مشاهده پوشه] : 
تصویر بند انگشتی دسته بندی شده بر اساس پوشه را منایش می دهد

پرونده هایی که در پوشه نیستند در یک پوشه با نام ”/“ جمع خواهند شد.• 
[ترتیب بر اساس تاریخ] :

تصویر بند انگشتی دسته بندی شده بر اساس همان تاریخ را منایش می دهد

گروه عکس های بدون ثبت تاریخ بصورت [نامشخس] نمایش داده می شود.• 
[مرتب کردن بر حسب ماه] : 

تصویر بند انگشتی دسته بندی شده بر اساس همان ماه را منایش می دهد

گروه عکس های بدون ثبت تاریخ بصورت [نامشخس] نمایش داده می شود.• 

دسترسی  

انتخاب  

3  یکی از گروه های دسته بندی شده را انتخاب کنید تا تصویر بند انگشتی گروه انتخاب شده منایش داده شود

OPTION

2010/10/23

2010/11/24

2010/10/25

2010/12/01

2010/11/01

2010/12/03

2010/11/05

2010/12/20

2010/11/10

2010/12/22

2010/11/22 2010/11/23

عکس  مديا پلير ترتيب بر اساس تاريخ

SD خروجکارت
انتخاب بازگشت

نمايش اساليد انتخاب مشاهده انتخاب محتوا

دسترسیاطالعات
گزينه منو
انتخاب ورودی

انتخاب  

بند انگشتی گروه انتخاب شده  

برای بازگشت به تصویر بندانگشتی همه عکس ها• 

G

دسترسی  

  [همه عکسها] را 

انتخاب کنید

برای نمایش دادن اطالعات عکس برجسته شده• 

1/12 

2010/10/23
نام پوشه

تعداد فايل ها
نام پوشه، تاریخ یا ماه 3

کل تعداد گروهها / شماره گروه

 

INFO
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[مشاهده تکی] - عکس ها در یک زمان منایش داده می شوند

پرونده را جهت مشاهده از تصویر بندانگشتی عکس ها انتخاب کنید

انتخاب  

دسترسی  

مثال: 

مشاهده تکی

مشاهده تکی

توقف

خروج
انتخاب
بازگشت

چرخاندن

دفترچه راهنما

برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما• 
INFO

برای بازگشت به تصویر بندانگشتی• 
RETURN

برای اجرای مشاهده تکی• 
به عکس بعدی

منایش اسالید

به عکس قبلی

توقف
(بازگشت به تصویر بندانگشتی)

برای چرخاندن 90 درجه• 
B

 [منایش اسالید] -  هنگامی که متام عکس ها از طریق تصویر بند انگشتی فعلی مشاهده شدند منایش اسالید کامل خواهد شد.

1  فایل را برای مشاهده اول از تصویر بند انگشتی عکس ها انتخاب 
کنید

2 شروع اسالید منایشی

R
انتخاب

برای بازگشت به تصویر بندانگشتی• برای وقفه (جهت بازگشت به نمایش تکی)• برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما• 
INFORETURN

تنظیم عکس

تنظیمات را برای حالت عکس تنظیم کنید.

3  موارد را انتخاب و تنظیم کنید2  [تنظیمات منایش اسالید] را انتخاب کنید1  گزینه منو را منایش دهید
OPTIONگزينه منو

تنظيمات نمايش اساليد
تغييردادن اندازه

تنظيمات نمايش اساليد
قاب

حالت رنگی
حالت انتقال

حالت صفحه تصوير

فاصله زمانی
تکرار

موسيقی زمينه

5 ثانيه
روشن

خاموش
محو تدريجی

عادی

خاموش

خاموشپخش پشت سرهم انتخاب  

دسترسی  

تنظیم  

یا

انتخاب  

  دسترسی [موسیقی زمینه]

نکته

کیفیت تصویر ممکن است بسته به تنظیمات نمایش اسالید کمتر باشد.• 

تنظیمات تصویر ممکن است بسته به تنظیمات نمایش اسالید کار نکند.• 
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تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

قاب

فریم نشانه منایش اسالید را انتخاب می کند 
[خاموش] / [چندگانه] / [اختالط رنگها] / [شناور(+ تقویم)] / [شناور] /  [گالری (+ تقویم)] / [گالری] / [سینما]

[چندگانه]: 9 بخش مانند طرح کاشی پخش می شود
[اختالط رنگها]: یک عکس در ابعاد و موقعیت تصادفی منایش داده می شود.

[شناور (+ تقویم) / شناور]: عکس ها مانند سری عکس منایش داده می شوند.
می توانید انتخاب کنید که تقویم نمایش داده شود یا خیر. برای  تغییر ماه تقویم، هنگام مشاهده نمایش اسالید دکمه • 

مکان نمای راست یا چپ را فشار دهید .
[گالری (+ تقویم) / گالری]: عکس ها در فریم در اندازه های مختلف منایش داده می شوند.

می توانید انتخاب کنید که تقویم نمایش داده شود یا خیر. برای  تغییر ماه تقویم، هنگام مشاهده نمایش اسالید دکمه • 
مکان نمای راست یا چپ را فشار دهید .

[سینما]: عکس ها مانند فیلم های قدیمی (رنگ سوبیا) منایش داده می شوند

حالت رنگی
جلوه رنگ عکس ها را در مشاهده تکی و منایش اسالید انتخاب می کند 

[خاموش] / [رنگ قرمز قهوه اى] / [متایز رنگ سیاه و سفید]

این قابلیت زمانی که [قاب] بر روی [شناور]، [گالری] یا [سینما] تنظیم شده است موجود نیست.• 

حالت انتقال

جلوه انتقال برای چرخش عکس در طی منایش اسالید را انتخاب می کند 
[خاموش] / [محو تدریجی] / [اسالید] / [محو] / [حرکت] / [تصادفی]

[محو تدریجی]: عکس بعدی بتدریج ظاهر می شود.
[اسالید]: عکس بعدی بصورت کشویی از سمت چپ ظاهر می شود.

[محو]: این عکس با واحد بلوک نامعین جایگزین می شود.
[حرکت]:  عکس با تصویر بزرگ شده، کوچک شده، متحرک به سمت باال یا به سمت پایین جایگزین می شود.

[تصادفی]: هر انتقال بصورت تصادفی انتخاب می شود.
این قابلیت زمانی موجود است که [قاب] بر روی [خاموش] تنظیم شده باشد.• 

حالت صفحه 
تصویر

انتخاب کنید که آیا منایش بزرگ شده یا معمولی در منایش تکی و منایش اسالید اجنام شود 
[زوم] / [عادی]

این قابلیت زمانی که [قاب] بر روی [اختالط رنگها]، [شناور]، [گالری] یا [سینما] تنظیم شده است موجود نیست.• 

این قابلیت زمانی موجود است که [حالت انتقال] بر روی [حرکت] تنظیم شده باشد.• 

بسته به اندازه عکس، عکس ممکن است بزرگنمایی نشود.• 

پخش پشت 
سرهم

انتخاب می کند که آیا عکس های ممتد در فاصله های زمانی سریع در طی منایش اسالید منایش داده شوند یا خیر 
[خاموش] / [روشن]

این قابلیت زمانی که [قاب] بر روی [شناور]، [گالری] یا [سینما] تنظیم شده است موجود نیست.• 

این قابلیت زمانی موجود است که [حالت انتقال] بر روی [حرکت] تنظیم شده باشد.• 

فاصله زمانی
فاصله زمانی منایش اسالید را انتخاب می کند [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (ثانیه)

این قابلیت زمانی موجود است که [حالت انتقال] بر روی [حرکت] تنظیم شده باشد.• 
تکرار منایش اسالید [خاموش] / [روشن]تکرار

موسیقی 
زمینه

موسیقی پس زمینه را در طی حالت عکس انتخاب می کند 
[خاموش] / [نوع1] / [نوع2] / [نوع3] / [کاربر] / [اتوماتیک]

[نوع1]، [نوع2] و [نوع3] موسیقی های ثابتی هستند که در این دستگاه تلویزیون نصب شده اند.• 
[کاربر]:  داده های موسیقی در دستگاه فعلی ثبت شده توسط شما پخش خواهند شد.

برای ثبت موسیقی
2  [یک فایل] یا [پوشه] را انتخاب کنید 1  فایل موسیقی را انتخاب کنید

بسته به شرایط دستگاه فعلی، فولدرها را تا 
زمانی که به فایل موسیقی دخلواه برسید

انتخاب کنید.

موزيک پخش اساليد ثبت شود؟
يک فايل
پوشه

 

 DCIM
 MISC
 001photo
 002photo
 003music
 01 song.mp3

 PRIVATE
موسيقی زمينه

نوع1  

تنظیم  

انتخاب  

[یک فایل] :  موسیقی انتخاب شده به عنوان موسیقی پس زمینه ثبت خواهد 

شد.

[پوشه] :  متام موسیقی های پوشه که شامل فایل موسیقی انتخاب شده می 

باشند به عنوان موسیقی پس زمینه ثبت خواهند شد.

دسترسی  

انتخاب  

اگر هیچ موسیقی ثبت نشده یا دستگاه موسیقی ثبت شده برداشته شده باشد، هیچ صدایی ایجاد نخواهد شد.• 

[اتوماتیک] :  داده های موسیقی ذخیره شده در پوشه ریشه دستگاه فعلی، بطور تصادفی پخش میشوند.

اگر داده موسیقی موجود نباشد، صدایی تولید نخواهد شد.• 
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م حتوا را تغییر دهید

شما می توانید از مشاهده تصویر بندانگشتی به حالت دیگر مدیا پلیر تغییر دهید.

1  هنگامی که تصویر بندانگشتی منایش 
داده می شود، انتخاب محتوا منایش 

داده می شود
B

2  محتوا را انتخاب کنید

OPTION

SD خروجکارت
انتخاب بازگشت

عکس  مديا پلير همه عکسها

نمايش اساليد انتخاب مشاهده انتخاب محتوا 
اطالعات

مشاهده عکس ويدئو موسيقی

انتخاب محتوا

SD کارت

خروج
انتخاب
بازگشت

دسترسی

 

دسترسی  

انتخاب  

[عکس]   ”حالت عکس“ (صفحه 39)
[ویدئو]   ”حالت ویدئو“ (زیر)

[موسیقی]   ”حالت موسیقی“ (صفحه 45)

حالت ویدئو

فرمت فایل حتت پشتیبانی  (صفحه 66)

تصویر بندانگشتی عنوان های ویدئو در کارت SD یا حافظه فلش USB منایش داده خواهند شد.
مثال: تصویر بندانگشتی - [مشاهده عنوان]

OPTION

تصويری  مديا پليرمشاهده عنوان

حركت1

Nature2

2010_9

حركت2

Nature3

حركت3

Nature4

حركت4

Nature5

حركت5

Nature6

Room

2010_4

Nature1

2010_7

SD خروجکارت
انتخاب بازگشت

پخش انتخاب محتوا

دسترسیاطالعات

 
گزينه منو
انتخاب ورودی

در صورتی که پیش منایش پشتیبانی شود زمانی که عنوان برجسته شود  پیش منایش آغاز 
خواهد شد.

برای غیر فعال کردن پیش نمایش • 
  ”تنظیم ویدئو“ (صفحه 43)

برای نمایش دادن اطالعات عنوان برجسته شده• 

1/15 

حركت1

8 

عنوان

تعداد صحنه ها

تاريخ و زمان

مدت زمان

 2011/02/26 01:36

00h15m39s 

شماره عنوان / 
تعداد کل عناوین

فرمت پرونده

 

INFO

خطا در منایش:

فایل از مشاهده تصویر بندانگشتی پشتیبانی منی کند.:

برای مشاهده صحنه های عنوان• 
عنوان را انتخاب کنید

مثال: تصویر بندانگشتی - [مشاهده صحنه]

OPTION

تصويری  مديا پليرمشاهده عنوان > حركت 1

حركت1

Nature2

2010_9

حركت2

Nature3

حركت3

Nature4

حركت4

Nature5

حركت5

Nature6

Room

2010_4

Nature1

2010_7

SD خروجکارت
انتخاب بازگشت

پخش انتخاب محتوا

دسترسیاطالعات

 
گزينه منو
انتخاب ورودی

حركت 1_1

حركت  1_8

حركت  1_2 حركت  1_3 حركت  1_4 حركت  1_5 حركت  1_6 حركت  1_7

وقتی صحنه برجسته شده است در صورتی که حالت پیش منایش پشتیبانی شود پیش 
منایش آغاز خواهد شد.

برای غیر فعال کردن پیش نمایش• 
”تنظیم ویدئو“ (صفحه 43)

برای نمایش دادن اطالعات صحنه برجسته شده • 

1/8 

حركت1_1

00h04m12s 

صحنه

مدت زمان

تاريخ و زمان
 2011/02/26 01:36

شماره صحنه / تعداد کل 
صحنه ها

فرمت پرونده

 

INFO

انتخاب  

دسترسی  

پخش از مشاهده عنوان ■
پخش عنوان انتخاب شده آغاز خواهد شد.

برای تکرار پخش  ”تنظیم ویدئو“ (صفحه 43)• 
2  آغاز پخش1  عنوان را انتخاب کنید

Rانتخاب

پخش از صحنه انتخابی در عنوان ■
پخش از صحنه انتخابی تا پایان عنوان آغاز خواهد شد.

برای تکرار پخش  ”تنظیم ویدئو“ (صفحه 43)• 
3  آغاز پخش2  صحنه را انتخاب کنید1  عنوان را انتخاب کنید

انتخاب  

دسترسی  

Rانتخاب

نکته

بسته به نوع دوربین دیجیتال استفاده شده، نام فایل ها و پوشه ها ممکن است متفاوت باشد.• 
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 حوه اجنام کار در حین پخش ■
مثال: پخش

SD

خروج

بازگشت

2010/10/02 00:15:39 
00:02:05 

11:21 

دفترچه راهنما نشان اطالعاتی  

برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما و نشان • 
اطالعاتی

INFO

برای انجام پخش• 
جلو بردن سریع  

وقفه / پخش  

برگرداندن  

توقف  

برای تغییر دادن نسبت ابعاد • 
ASPECT

به عنوان / صفحه قبلی• 
R

به عنوان / صفحه بعدی• 
G

برای بازگشت به تصویر • 
بندانگشتی

RETURN

برای تغییر محتوا  ”محتوا را تغییر دهید“ (صفحه 42) ■

ت نظیم ویدئو

تنظیم کردن تنظیمات برای حالت ویدئو.
1  گزینه منو را در مشاهده بندانگشتی 

منایش دهید
OPTION

2  [تنظیم ویدئو] را انتخاب کنید

گزينه منو
تنظيم ويدئو

3  موارد را انتخاب و تنظیم کنید

منوی تنظيم ويدئو
پيش نمايش ويدئو

خاموشتکرار
روشن

 

دسترسی
تنظیم  
انتخاب  

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

پیش منایش ویدئو
آغاز پیش منایش عنوان یا صحنه در صفحه منایش بند انگشتی را تنظیم می کند [خاموش] / [روشن]

تصویر ممکن است یک لحظه در صفحه نمایش بند انگشتی نمایش داده نشود. برای حل این مساله پیش • 
نمایش را بر روی [خاموش] قرار دهید.

تکرار
تکرار پخش داخل عنوان [خاموش] / [روشن]

فقط فایل انتخاب شده تکرار خواهد شد.

و ضعیت کنونی را تأیید کنید یا تغییر دهید

شما می توانید وضعیت کنونی محتوا را تأیید کنید یا تغییر دهید.

آیتم های منو و گزینه های قابل انتخاب بسته به محتوا متفاوتند.• 
3  موارد را انتخاب و تنظیم کنید2  [تنظیم ویدئو] را انتخاب کنید1  گزینه منو را در حین پخش منایش دهید

OPTIONگزينه منو
تنظيم ويدئو  

دسترسی
خاموش

منوی تنظيم ويدئو
صدای چندگانه

زير نويس
متن زيرنويس
تغيير ظاهر

تکرار
نسبت تصوير1

استريو
خاموش
التين 1

 

تنظیم  
انتخاب  
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تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

صدای چندگانه
به شما امکان می دهد که بین آهنگ های صدای قابل انتخاب (در صورت وجود) انتخاب کنید.

تغییر صدا ممکن است چند دقیقه زمان ببرد.• 

زیر نویس
زیر نویس  را روشن / خاموش  کنید و فایل زیر نویس را (در صورت وجود) انتخاب کنید 

[خاموش]/ [زیر نویس 1]/ [زیر نویس 2]

منت زیرنویس
اگر منت زیر نویس ها به درستی منایش داده نشود، نوع فونت را انتخاب می کند. 

[التین 1]/ [التین 2]/ [سیریلیک]/ [ترکی]/ [یونیکد]/ [چینی 1]/ [چینی 2]

ممکن است بعضی متن زیر نویس ها به درستی نمایش داده نشود.• 

تغییر ظاهر

[نسبت تصویر1]:  محتوا را به صورت متام صفحه منایش می دهد
[نسبت تصویر2]:  محتوا را به صورت مربع منایش می دهد

[اصلی]: محتوا را در اندازه اصلی منایش می دهد

شما همچنین می توانید نسبت تصویر را با استفاده از دکمه ASPECT تغییر دهید.• 

بسته به محتوا تغییر نسبت تصویرممکن است کار نکند.• 

ت نظیمات خرجی صدا

می توانید از صدای چند کاناله از طریق آمپلی فایر متصل به ترمینال DIGITAL AUDIO OUT لذت ببرید.

برای تأیید یا تغییر وضعیت کنونی صدا  ”وضعیت کنونی را تأیید کنید یا تغییر دهید“ (صفحه 43)• 

3  [انتخاب SPDIF] را انتخاب کرده و تنظیم کنید2  [صدا] را انتخاب کنید1  فهرست را منایش دهید
MENUمنوی اصلی

تصوير
صدا
تنظيم

 

2/2منوی صدا
اتوماتيک

تنظيم مجدد
SPDIF انتخاب

برگشت به تنظيمات اوليه  

انتخاب  

دسترسی  
تنظیم  
انتخاب  

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

SPDIF انتخاب

SPDIF: یک فرمت پرونده انتقال صوتی استاندارد
تنظیمات اولیه سیگنال خروجی دیجیتال را از ترمینال DIGITAL AUDIO OUT انتخاب می کند 

[PCM] / [اتوماتیک]
[اتوماتیک] :  دالبی دیجیتال بصورت جریان بیت دیجیتال دالبی خارج می شود. MPEG بصورت PCM خارج می شود.

[PCM]:  سیگنال خروجی دیجیتال بر روی PCM ثابت می شود.
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حالت موسیقی
فرمت فایل حتت پشتیبانی  (صفحه 66)

تصویر بند انگشتی پوشه های موسیقی در کارت SD یا حافظه فلش USB منایش داده خواهد شد.
مثال: تصویر بندانگشتی - [مشاهده پوشه]

OPTION

موسيقی من _1 موسيقی من _2 موسيقی من _3

موسيقی  مديا پلير مشاهده پوشه

SD خروجکارت
انتخاب بازگشت

پخش پوشه انتخاب محتوا

دسترسیاطالعات
گزينه منو
انتخاب ورودی

برای نمایش اطالعات پوشه برجسته شده• 

1/3 

My Music_1 
نام پوشه

تعداد فايل ها
11 

شماره پوشه / تعداد کل پوشه ها

 

INFO

پخش از منای پوشه ■

متام فایل ها در پوشه برجسته شده پخش خواهند شد.

2  آغاز پخش1  انتخاب پوشه
Rانتخاب

پخش از مشاهده فایل ■

فایل انتخاب شده پخش خواهد شد.

3  آغاز پخش2  انتخاب فایل1  انتخاب پوشه
انتخاب  

دسترسی  

خروج
انتخاب بازگشت

SD کارت
اطالعات

انتخاب ورودیانتخاب محتوا

موسيقی  مديا پلير مشاهده پوشه > موسيقی من _1

پخش

آهنگ من_1

آهنگ من_8

آهنگ من_2

آهنگ من_9

آهنگ من_3

آهنگ من_10

آهنگ من_4

آهنگ من_11

آهنگ من_5 آهنگ من_6 آهنگ من_7

انتخاب

R

INFO

برای نمایش دادن اطالعات عنوان برجسته شده

11/1

آهنگ من_1

موارد برگزيده من

عنوان

هنرمند

آلبوم

شماره آهنگ

مدت زمان

موسيقی من _1

1

00h03m29s

شماره پرونده / 
تعداد کل پرونده ها

نحوه اجنام کار در حین پخش ■

خروج

بازگشت

My Song_9
My Favourite
My Music_1

00:02.43 / 00:05.44

دفترچه راهنما

 •
INFO

برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما 

برای انجام پخش• 

 •
R

به آهنگ قبلی 

 •
G

به آهنگ بعدی

 •
RETURN

برای بازگشت به تصویر بندانگشتی 

برگرداندن   

وقفه / پخش  

توقف  

جلو بردن سریع  

تنظیم اهنگ

راه اندازی تنظیمات برای حالت موسیقی.

1  گزینه منو را 
منایش دهید

OPTION

3  تنظیم2  [تنظیم اهنگ] را انتخاب کنید
گزينه منو

تنظيم اهنگ

دسترسی

فهرست تنظيم اهنگ
يکی تنظیمتکرار   

:  تکرار پخش در داخل پوشه انتخابی [پوشه] 
:  تکرار پخش یک پرونده انتخابی [یکی] 
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استفاده از خدمات شبکه
DLNA®

این دستگاه تلویزیون یک محصول تایید شده  ™DLNA Certified است.
DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) استانداردی است که الکترونیک دیجیتال تایید شده DLNA برای استفاده در شبکه محلی را آسان تر و مناسب 

تر می کند. برای اطالعات بیشتر از وب سایت www.dlna.org دیدن کنید.
این کار به شما امکان می دهد تا ویدئوها و آهنگ ذخیره شده در سرور رسانه تایید شده  DLNA (برای مثال، رایانه با windows 7 نصب شده (با بسته 

پالگین CODEC مناسب)، دستگاه ضبط  DIGA، غیره)  که به شبکه خانگی شما متصل است را به اشتراک بگذارید و از متاشای آنها بر روی تلویزیون 
لذت ببرید.

فرمت فایل حتت پشتیبانی  (صفحه 66-65)

سرور رسانه
اطمینان حاصل کنید که جتهیزات متصل یک سرور رسانه تایید شده DLNA است.

برای استفاده از رایانه، نرم افزار سرور را بر روی رایانه نصب کنید تا یک سرور رسانه درست کنید.
عکس ها، ویدئوها  یا آهنگ را در سرور رسانه ذخیره کنید و سپس می توانید آنها را بر روی تلویزیون متاشا کنید.

”TwonkyMedia server 6“ و ”Windows 7“ نرم افزارهای سرور هستند که عملکرد آنها بر روی این دستگاه تلویزیون (در ژانویه 2011) آزمایش شده است.
برای نصب، راهنمای نرم افزار سرور را مطالعه کنید.

قابلیت کنترل DLNA در Windows 7 در این دستگاه تلویزیون پشتیبانی نمی شود.• 

وقتی یک نرم افزار سرور برای سرور رسانه بر روی این رایانه نصب شده باشد، ممکن است این خطر وجود داشته باشد که افراد دیگر به داده ها • 
دسترسی پیدا کنند. لطفا در محیط شبکه در محل کار، هتل یا حتی در خانه زمانی که از روتر استفاده نمی کنید مراقب تنظیمات و اتصاالت 

باشید.
با اتصال به دستگاه ضبط DIGA سازگار با DLNA به شبکه محلی، می توانید به عنوان یکی از سرورهای رسانه از آن لذت برده و آن را کنترل کنید.

برای جزئیات، راهنمای دستگاه ضبط DIGA را مطالعه کنید.• 

اتصال شبکه
  ”منونه 1“ یا ”منونه 2“ در ”اتصاالت شبکه“ (صفحه 47)

تنظیم شبکه
 (صفحه 48 - 49)

DLNA عملیاتهای
 (صفحه 50 - 52)

th_p42u30r_per_0048.indb   46th_p42u30r_per_0048.indb   46 2011/03/16   16:49:122011/03/16   16:49:12



47

که
شب

ت 
ما
خد

از 
ه 
اد
تف

س
ا

اتصاالت شبکه

برای استفاده تنها از ویژگی های DLNA، شما می توانید ویژگی ها را بدون محیط شبکه باند پهن به کار بگیرید.

اگر اشتراک اینترنت شبکه باند پهن دارید لطفا برای راهنمایی با فروشنده تماس بگیرید.• 

شرایط و مقررات موجود در قراردادهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی یا شرکت مخابرات را تایید کنید.• 

هر گونه تجهیزات الزم برای محیط شبکه را نصب و متصل کنید.• 

 • .HD و 6 مگابیت بر ثانیه برای کیفیت تصویر SD سرعت موردنیاز (موثر): به ترتیب حداقل 1.5 مگابیت بر ثانیه برای کیفیت تصویر
اگر سرعت انتقال کافی نباشد، ممکن است محتویات به درستی پخش نشوند.

دفترچه راهنمای تجهیزات شبکه را نيز مطالعه کنید.• 

مثال 1

کابل شبکه مودم

هاب یا روتر 

اينترنت

سرور رسانه تایید 
شده DLNA (برای 

مثال، رایانه، ضبط 
کننده DIGA، غیره)

اطمینان حاصل کنید که از یک کابل مستقیم شبکه برای این اتصال استفاده شده است.• 

اگر مودم قابلیتهای روتر اینترنت پرسرعت را ندارد از یک روتر اینترنت پرسرعت پهن باند استفاده کنید.• 

اگر مودم قابلیتهای روتر اینترنت پرسرعت را دارد اما درگاه خالی وجود ندارد از یک هاب استفاده کنید.• 

مطمئن شوید که روترهای اینترنت پرسرعت پهن باند و هاب ها با 10BASE-T / 100BASE-TX سازگار هستند.• 

اگر از تجهیزاتی استفاده می کنید که تنها با 100BASE-TX سازگار است، به طبقه 5 کابلهای شبکه نیاز خواهید داشت.• 

مثال 2
با استفاده از قابلیتهای DLNA می توانید تلویزیون و جتهیزات را مستقیم متصل کنید.

کابل شبکه
سرور رسانه تایید 
شده DLNA (برای 

مثال، رایانه، ضبط 
کننده DIGA، غیره)

اطمینان حاصل کنید که از یک کابل کراس شبکه برای این اتصال استفاده شده است. • 

نکته

بسته به ISP یا شرکت مخابرات، تجهیزات مورد نیاز و روش اتصال به اینترنت تفاوت دارد. اطمینان حاصل کنید که از تجهیزات شبکه ای • 
استفاده می کنید که  ISP و شرکت مخابرات آنها را مجاز می دانند.

نمی توانید در این تلویزیون تنظیمات تجهیزات شبکه را انجام دهید. ممکن است الزم شود که تنظیمات را در رایانه خود انجام دهید.• 

بسته به شرایط و مقررات لحاظ شده در قراردادهای ارائه دهنده خدمات اینترنت یا شرکت مخابرات، ممکن است هزینه اضافی از شما دریافت • 
شود یا برقراری چند اتصال به اینترنت غیرممکن باشد.

در صورتی که در مورد تجهیزات شبکه به کمک بیشتری نیاز دارید لطفا با ارائه دهنده خدمات اینترنت یا شرکت مخابرات تماس بگیرید.• 
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[تنظیم شبکه]

اطمینان حاصل کنید که اتصاالت قبل از آغاز راه اندازی شبکه تکمیل شده باشند.• 
 ”اتصاالت شبکه“ (صفحه 47)

EXIT

RETURN

MENU

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

آماده سازی ها:
2  [تنظیم] را انتخاب کنید1  فهرست را منایش دهید

MENU

[تنظیم شبکه] را انتخاب کنید1

پيمايش حالت صرفه جويی
خاموش

قفل کودک
منوی موج يابی تلويزيون ديجيتال

زبان
تنظيمات نمايش

VIERA Link تنظيمات
دسترسیتنظيم شبکه
منوی سيستم

منوی تنظيم
تايمر خاموش

1/2

دسترسی  

انتخاب  

تنظیمات شبکه
این تنظیم برای اتصال شبکه با استفاده از کابل LAN است.

اگر اتصال شبکه را مانند [مثال 2] ایجاد می کنید (صفحه 47)، الزم نیست [آدرس DNS] را تنظیم کنید.

[تنظیمات IP/DNS] را انتخاب و موارد را تنظیم کنید1

IP/DNS تنظيمات
آزمايش اتصال

MAC آدرس

تنظيم شبکه

دسترسی
12-34-56-78-9a-bcدسترسی  

انتخاب  

بعد از تنظیمات، به صفحه [تنظیم شبکه] برمی گردد
RETURN

■ [IP دریافت آدرس]
■ [DNS یافنت آدرس]

[آدرس IP]، [ماسک زیر شبکه]، [گذرگاه ارتباطی] و [آدرس DNS] را تنظیم می کند.
برای اغلب کاربران، روش اتصال توصیه شده به شبکه شما استفاده از قابلیت [اتوماتیک] است.

[دریافت آدرس IP] را انتخاب کرده و سپس آن را بر روی [اتوماتیک] تنظیم کنید 
[یافنت آدرس DNS] را انتخاب کرده و سپس آن را بر روی [اتوماتیک] تنظیم کنید

IP آدرس
IP دريافت آدرس

ماسک زيرشبکه
گذرگاه ارتباطی

DNS آدرس

IP/DNS تنظيمات
اتوماتيک

اتوماتيک
192.168.11.1

192.168.11.1
255.255.255.0

192.168.11.5

DNS يافتن آدرس

تنظیم  

انتخاب  

تنظیمات موجود بطور خودکار نمایش داده می شوند.• 
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[آزمایش اتصال] را انتخاب کرده و به آزمایش دستیابی پیدا منایید2

IP/DNS تنظيمات
آزمايش اتصال

MAC آدرس

تنظيم شبکه

سيمی
12-34-56-78-9a-bc

دسترسی

دسترسی  

انتخاب  

آزمایش اتوماتیک اتصال شبکه را برای تلویزیون اجرا می کند. • 
(ممکن است آزمایش مدتی طول بکشد.)

اتصال کابل شبکه را کنترل کنيد.
.IP بررسی دريافت

دستگاه هايی که از آدرس IP مشابه استفاده ميکنند کنترل شود.
بررسی اتصال به گذرگاه ارتباطی.

آزمايش اتصال
 : موفق 

آزمایش موفق بوده و تلویزیون به شبکه متصل شده است.

 : ناموفق
تنظیمات و اتصاالت را بررسی کنید، و سپس این عملکرد را دوباره اجرا منایید.

نکته

IP/DNS تنظيمات
آزمايش اتصال

MAC آدرس

تنظيم شبکه

سيمی
12-34-56-78-9a-bc

[MAC آدرس]

نشانی MAC یک نشانی منحصر بفرد است که سخت افزار در شبکه را شناسایی می کند.• 
(فقط برای اطالعات)
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استفاده از ®DLNA قابلیتها

اطمینان حاصل کنید که آماده سازی سرور رسانه، اتصاالت شبکه و تنظیمات شبکه را تکمیل کرده اید.• 
”سرور رسانه“ (صفحه 46)، ”اتصاالت شبکه“ (صفحه 47)، ”تنظیم شبکه“ (صفحه 48 - 49)

EXITINFO

OPTION RETURN

MENU

TV

ASPECT

R G B

VIERA TOOLS

برای بازگشت به تلویزیون ■
EXIT

برای بازگشت به صفحه قبلی ■
RETURN

نمایش آیکن های ویژگی1

[سرور رسانه] را انتخاب کنید2

سرور رسانه

دسترسی  

انتخاب  

یکی از سرورهای رسانه که می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید را 3
انتخاب کنید
لیست سرور رسانه

OPTION

Aسرور1
5سرور2
gسرور3

انتخاب
خروج

بازگشت
دسترسی

سرور رسانه

گزينه منواطالعات 4

سرورهای رسانه موجود

کل تعداد لیست شده

دسترسی  

انتخاب  

برای نمایش دادن اطالعات سرور رسانه برجسته شده• 
INFO

انتخاب فایل (عکس یا ویدئو) برای مشاهده4
لیست پرونده

OPTION

P000102
سرور1

05-10-2009 09:54
P000135 20-11-2009 13:18
P000180 07-12-2009 11:31
P000214 10-12-2009 15:20
P000251 19-12-2009 12:39
P000276 25-12-2009 14:06
P000293 06-01-2010 13:52
M10025 12-01-2010 15:56
M10042 20-01-2010 10:08
M10054 28-01-2010 14:48
M10078 09-02-2010 19:58

28

انتخاب

پيکسل

سرور رسانه

3648x2736

JPEG
فرمت

خروج

بازگشت
مشاهده

نمايش اساليد
گزينه منواطالعات

دسترسی  

انتخاب  

بسته به شرایط سرور رسانه، ممکن است نیاز داشته • 
باشید که قبل از انتخاب پرونده، پوشه را انتخاب کنید.

نمایش اسالید  (صفحه 51) • 

برای نمایش دادن اطالعات پرونده برجسته شده• 
INFO

نکته

شما نمی فایل موسیقی و اجرای آن را انتخاب کنید.• 

بیانیه غیر قابل پخش فایلها را به اجرا نیز است ، اما نمی توان شناخته شده است.• 

تلویزیون را خاموش کنید ، و سپس آن را مجددا راه اندازی دوباره زمانی که شما تغییر اتصال شبکه • 
و یا دوباره به هم متصل.
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برای پرونده عکس

[مشاهده تکی] - هر بار یک تصویر منایش داده می شود

دفترچه راهنما

مشاهده تکی

مشاهده تکی

چرخاندن

توقف

خروج
انتخاب
بازگشت

 •
INFO

برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما 

برای اجرای مشاهده تکی• 
به عکس بعدی

منایش اسالید
به عکس قبلی

توقف (بازگشت به لیست)

 •B برای چرخاندن 90 درجه 

 •RETURN برای بازگشت به لیست

[منایش اسالید] - منایش اسالید از پرونده عکس انتخابی آغاز خواهد شد و در داخل لیست تکمیل می شود.

R
• شروع اسالید منایشی 

INFO
برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما 

برای وقفه (جهت بازگشت به نمایش تکی) • 

 •
RETURN

برای بازگشت به لیست 

برای پرونده ویدئویی

پخش - پخش آغاز خواهد شد.

خروج
30 ثانيه جاانداختن

بازگشت

سرور رسانه19/02/2010 00:15:39
00:02:05

دفترچه راهنما

 •
INFO

برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما و نشان اطالعاتی 

برای انجام پخش• 
جلو بردن سریع  

[30 ثانیه جاانداخنت]
 MPEG-2 پرش  به یک دوره ثابت جلوتر به صورت دستی فقط برای)

((TS و فرمت PS فرمت)

وقفه / پخش  
برگرداندن   

توقف  

 •
R

به محتوای قبلی 

 •
G

به محتوای بعدی 

 •ASPECT
برای تغییر دادن نسبت ابعاد 

 •
RETURN

برای بازگشت به لیست 

برای فایل موسیقی

پخش - پخش آغاز خواهد شد.

خروج

بازگشت

آهنگ من_9
موارد برگزيده من
موسيقی من _1

00:02.43 / 00:05.44

دفترچه راهنما

 •
INFO

برای نمایش / مخفی کردن دفترچه راهنما 

برای انجام پخش• 

جلو بردن سریع  

وقفه / پخش  

برگرداندن  

توقف  

 •
R

به آهنگ قبلی 

 •
G

به آهنگ بعدی 

 •
RETURN

برای بازگشت به تصویر بندانگشتی 
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تنظیم عکس (برای محتویات عکس)

تنظیمات را برای عکس تنظیم کنید..
1  گزینه منو را 
منایش دهید

OPTION

3  موارد را انتخاب و تنظیم کنید2  [تنظیمات منایش اسالید] را انتخاب کنید
گزينه منو

تنظيمات نمايش اساليد
تنظيم ويدئو
دسترسیتنظيم اهنگ  

انتخاب تنظيمات نمايش اساليد 
حالت انتقال
فاصله زمانی

تکرار
موسيقی زمينه

محو تدريجی
5 ثانيه
روشن

تغییر  

  دستیابی به 

[موسیقی 

زمینه]

انتخاب  

یا

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

حالت انتقال

جلوه انتقال برای چرخش عکس در طی منایش اسالید را انتخاب می کند
[خاموش] / [محو تدریجی] / [اسالید] / [محو] / [حرکت] / [تصادفی]

[محو تدریجی]:  عکس بعدی بتدریج ظاهر می شود.
[اسالید]: عکس بعدی بصورت کشویی از سمت چپ ظاهر می شود.

[محو]: این عکس با واحد بلوک نامعین جایگزین می شود.
[حرکت]: عکس با تصویر بزرگ شده، کوچک شده، متحرک به سمت باال یا به سمت پایین جایگزین می شود.

[تصادفی]: هر انتقال بصورت تصادفی انتخاب می شود.

فاصله زمانی منایش اسالید را انتخاب می کند [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (ثانیه)فاصله زمانی

تکرار منایش اسالید [خاموش] / [روشن]تکرار

موسیقی زمینه
موسیقی پس زمینه در هنگام پخش عکس را انتخاب می کند [خاموش] / [نوع1] / [نوع2] / [نوع3]

[نوع1]، [نوع2] و [نوع3] موسیقی های ثابتی هستند که در این دستگاه تلویزیون نصب شده اند.• 

تنظیمات خروجی صدا (برای محتویات ویدئو)

می توانید از صدای چند کاناله از طریق آمپلی فایر متصل به ترمینال DIGITAL AUDIO OUT لذت ببرید.

1  فهرست را منایش 
دهید

MENU

3  [انتخاب SPDIF] را انتخاب کرده و تنظیم کنید2  [صدا] را انتخاب کنید

منوی اصلی
تصوير
صدا
تنظيم

دسترسی  

انتخاب 2/2منوی صدا 
SPDIF انتخاب

برگشت به تنظيمات اوليه
اتوماتيک

تنظیمتنظيم مجدد  

انتخاب  

برای جزئیات • 
 (صفحه 44) 

تنظیمات ویدئو (برای محتویات ویدئو)

1  گزینه منو را 
منایش دهید

OPTION

3  موارد را انتخاب و تنظیم کنید2  [تنظیم ویدئو] را انتخاب کنید
گزينه منو

تنظيمات نمايش اساليد
تنظيم ويدئو
دسترسیتنظيم اهنگ  

انتخاب منوی تنظيم ويدئو 
صدای چندگانه
استريوصدای دوگانه

Dolby D 5.1 ch

زبان زير نويس
تغيير ظاهر

پيش نمايش ويدئو
تکرار

eng
نسبت تصوير1

روشن
خاموش

تنظیم  

انتخاب  

برای جزئیات • 
 (صفحه 43، 44) 

تنظیمات / پیکربندی ها (جایگزین ها)مورد

صدای چندگانه را انتخاب می کند (درصورت وجود)صدای دوگانه

به شما امکان می دهد زبانی را که زیرنویس ها باید منایش داده شوند انتخاب کنید (در صورت وجود)زبان زیر نویس

تنظیم اهنگ

راه اندازی تنظیمات برای حالت موسیقی.

1  گزینه منو را 
منایش دهید

OPTION

3  تنظیم2  [تنظیم اهنگ] را انتخاب کنید
گزينه منو

تنظيمات نمايش اساليد
تنظيم ويدئو
تنظيم اهنگ

انتخاب  

دسترسی  

فهرست تنظيم اهنگ
يکی تنظیمتکرار

:  تکرار پخش در داخل پوشه انتخابی [پوشه] 
:  تکرار پخش یک پرونده انتخابی [یکی] 
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VIERA Link  “HDAVI Control ™ ”
از قابلیت های اضافی HDMI محصوالت پاناسونیک لذت ببرید که دارای ویژگی ”HDAVI Control“ هستند.

این تلویزیون از قابلیت ”HDAVI Control 5“ پشتیبانی می کند.
اتصاالت به جتهیزات با استفاده از کابل HDMI مانند ضبط  DIGA، دوربین فیلمبرداری HD، سینمای خانگی، آمپلی فایر و غیره به شما امکان می دهد با 

آنها بطور خودکار ارتباط برقرار کنید.
این قابلیت ها محدود به مدل هایی هستند که دارای ”HDAVI Control“ و ”VIERA Link“ هستند.

برخی قابلیت ها بسته به نسخه موجود HDAVI Control در تجهیزات موجود نیستند. لطفا نسخه HDAVI Control تجهیزات متصل شده را تایید • 
کنید.

”HDAVI Control“ در VIERA Link بر اساس قابلیت های کنترلی HDMI است که به عنوان استاندارد HDMI CEC (کنترل الکترونیک مصرفی) • 
در صنعت شناخته می شود و یک قابلیت منحصر بفرد است که ما آن را ایجاد کرده و افزوده ایم. از این رو کار کردن این ویژگی با دستگاههای 

سازندگان دیگر که HDMI CEC را پشتیبانی می کنند تضمین نمی شود.

لطفا برای هر وسیله به راهنمای کاربر جداگانه آن مراجعه نمایید. برای دستگاههای پاناسونیک، با فروشنده محلی پاناسونیک مشورت کنید.• 

خالصه قابلیت ها
VIERA Link جتهیزاتی که با قابلیت
متصل شده اند

قابلیت ها

دستگاه ضبط 
1∗ DIGA

دستگاه پخش 
DVD / پخش کننده 

1∗  Blu-ray  دیسک

 / HD دوربین فیلمبرداری
1∗  LUMIX دوربین

سینمای 
خانگی∗2

سینمای دیسکی 
2∗  Blu-ray 

آمپلی فایر∗2

–––––∗4بارگیری کانال

–∗7∗7پخش آسان
–رابط روشن

رابط خاموش
کاهش مصرف برق غیر ضروری در آماده 

بکار
5∗5∗––5∗–

آماده بکار خودکار برای جتهیزات غیر 
ضروری

3∗3∗–8∗3∗8∗3∗3∗

–––––∗4 ∗6مکث در پخش برنامه زنده تلویزیون

–––––∗4ضبط مستقیم از تلویزیون
فهرست جتهیزات متصل شده را با استفاده از 

کنترل از راه دور VIERA کنترل کنید
3∗3∗3∗3∗3∗–

–––کنترل بلندگو

HDMI 1: فقط اتصال∗
∗2: اتصاالت خروجی HDMI و صوتی

∗3:  با جتهیزاتی موجود است که قابلیت ”HDAVI Control 2 یا نسخه باالتر“ را دارد
∗4:  با جتهیزاتی موجود است که قابلیت ”HDAVI Control 3 یا نسخه باالتر“ را دارد

∗5:  با جتهیزاتی موجود است که قابلیت ”HDAVI Control 4 یا نسخه باالتر“ را دارد
∗6:  با ضبط DIGA موجود است که HDD دارد

∗7: در حال پخش یک دیسک
∗8: بجز برای متاشای دیسک

برای استفاده از ضبط DIGA / دستگاه پخش DVD / پخش کننده دیسک Blu-ray / دوربین فیلمبرداری HD / دوربین LUMIX:• اتصال

 / DVD دستگاه پخش / DIGA ضبط کننده
 / HD دوربین فیلمبرداری / Blu-ray پخش کننده دیسک

VIERA Link با عملکرد LUMIX دوربینHDMI کابل

9∗

HDMI کابل

HDMI کابل

دیجیتال اپتیکال 
کابل صوتی 

یا

RCA کابل
HDMI کابل

سینمای خانگی / سینمای دیسکی 
VIERA Link با قابلیت Blu-ray

آمپلی فایر با قابلیت 
VIERA Link

ضبط DIGA با 
VIERA Link قابلیت

 / HD دوربین فیلمبرداری
VIERA Link با قابلیت LUMIX دوربین

سیستم بلندگو

سیستم بلندگو

 •:Blu-ray برای استفاده از سینمای خانگی / سینمای دیسکی

برای استفاده از آمپلی فایر:• 

∗9:  اگر دستگاه متصل شده دارای قابلیت ”HDAVI Control 5“ می باشد، شما مجبور به استفاده از این کابل صوتی منی باشید (کابل RCA یا کابل صوتی دیجیتال نوری). 
در این مورد، جتهیزات را از طریق کابل HDMI به پایانه HDMI2 تلویزیون وصل کنید.

VIERA Link ویژگیهای
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نکته

برای ضبط کننده DIGA / دستگاه پخش DVD / پخش کننده دیسک Blu-ray / دوربین فیلمبرداری HD / دوربین LUMIX با کارکرد VIERA Link، متصل • 
.HDMI توسط یک کابل HDMI3 يا HDMI2 ،HDMI1 به پایانه

برای سینمای خانگی / سینمای دیسکی Blu-ray / آمپلی فایر، اتصال به پایانه HDMI2 ،HDMI1 يا HDMI3 یا توسط یک کابل HDMI و همچنین این و • 
ان وصل اپتیکال کابل صوتی یا کابل RCA برای خروجی صدا از تلویزیون.

از کابل سازگار HDMI کامال سیمی استفاده کنید. از کابل های غیر سازگار HDMI نمی توان استفاده کرد. • 
شماره قطعه کابل HDMI توصیه شده پاناسونیک:

RP-CDHS50 ( 5.0 متری)• RP-CDHS30 ( 3.0 متری)• RP-CDHS15 ( 1.5 متری)• 

آماده سازی ها
دستگاه پشتیبانی کننده VIERA Link را وصل نمایید.• 

دستگاه وصل شده را تنظیم کنید. دفترچه راهنمای دستگاه را بخوانيد.• 

برای ضبط بهینه، ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات دستگاه ضبط باشد. برای جزئیات، راهنمای دستگاه ضبط را مطالعه کنید.• 

در فهرست تنظیمات، [VIERA Link] را روی وضعیت [روشن] قرار دهید  [VIERA Link] (صفحه 28)• 

تلویزیون را تنظیم کنید• 
  پس از اتصال، دستگاه را روشن و سپس تلویزیون را روشن کنید. 

حالت ورودی را HDMI2 ،HDMI1 یا HDMI3 انتخاب کنید (صفحه 20)، و مطمئن شوید که یک تصویر به درستی نمایش داده شده است.
هربار که شرایط زیر پیش بیاید باید این تنظیمات انجام گردد:

هنگام تغییر تنظیمات• هنگام افزودن یا اتصال دوباره دستگاه• برای نخستین بار• 

قابلیت های موجود

بارگیری کانال

تنظیمات کانال را می تواند در ضبط کننده بارگیری کرد.

پخش آسان

چرخش خودکار ورودی - وقتی جتهیزات متصل شده کار می کنند، حالت ورودی بطور خودکار می چرخد.

[رابط روشن]

برای استفاده از این قابلیت رابط روشن را در فهرست تنظیمات بر روی [روشن] تنظیم کنید  [رابط روشن] (صفحه 28)
وقتی جتهیزات متصل شده پخش را شروع می کنند یا هدایت مستقیم / فهرست قابلیت های جتهیزات فعال شده است، تلویزیون بطور خودکار روشن 

می شود. (تنها زمانی که تلویزیون در حالت آماده بکار است.)

[رابط خاموش]

برای استفاده از این قابلیت رابط روشن را در فهرست تنظیمات بر روی [روشن] تنظیم کنید  [رابط روشن] (صفحه 28)
وقتی تلویزیون بر روی حالت آماده بکار تنظیم شده است، جتهیزات متصل شده نیز بطور خودکار به آماده بکار می رود.

این عملکرد، حتی زمانیکه تلویزیون بطور خودکار توسط عملکرد آماده بکار خودکار نیرو وارد حالت آماده بکار میشود، کار خواهد کرد.• 

[صرفه جویی نیرو آماده بکار] - کاهش مصرف برق غیر ضروری در آماده بکار

برای استفاده از این قابلیت صرفه جویی برق آماده بکار را در فهرست تنظیمات بر روی [روشن] تنظیم کنید 
 [صرفه جویی نیرو آماده بکار] (صفحه 28)

مصرف برق در حالت آماده بکار جتهیزات وصل شده توسط همگام سازی باال یا پایین با وضعیت روشن/خاموش تلویزیون برای کاهش مصرف برق عمل 
می کند.

وقتی تلویزیون روی حالت انتظار قرار دارد، دستگاه متصل شده به طور خودکار روی حالت انتظار تنظیم می شود و مصرف برق دستگاه متصل شده 
خود به خود در حالت انتظار به حداقل می رسد.

وقتی تلویزیون روشن می شود، دستگاه متصل شده هنوز در حالت انتظار قرار دارد، ولی مصرف برق آن افزایش می یابد تا زمان شروع به کار آن را کاهش 
دهد.

این کارکرد زمانی موثر است که دستگاه متصل شده بتواند مصرف برق را در حالت انتظار تغییر دهد و برای مصرف بیشتر تنظیم شده است.• 

این قابلیت زمانی موجود است که [رابط خاموش] بر روی [روشن] تنظیم شده باشد.• 

[آماده بکار خودکار هوشمند] - آماده بکار خودکار برای جتهیزات غیر ضروری

برای استفاده از این کارکرد حالت انتظار هوشمند خودکار را در فهرست تنظیمات روی [روشن (با یاد آوری)] یا [روشن (بدون یادآوری)] تنظیم کنید 
 [آماده بکار خودکار هوشمند] (صفحه 28)

وقتی تلویزیون روشن است، دستگاههای متصل بدون استفاده به صورت خودکار به حالت انتظار می روند تا مصرف برق را کاهش دهند. برای مثال، 
وقتی حالت ورودی از HDMI آغاز شده است، زمانی که انتخاب بلندگو به [TV] تغییر می کند (بجز برای متاشای دیسک).

اگر شما [روشن (با یادآوری)] را انتخاب کنید، پیامی روی صفحه نمایش داده می شود تا شما را پیش از شروع به کار این کارکرد مطلع کند.• 

بسته به تجهیزات متصل این قابلیت ممکن است درست عمل نکند. در صورت لزوم، بر روی [خاموش] تنظیم کنید.• 
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(VIERA Link با استفاده از فهرست) قابلیت های موجود

[Pause Live TV]

می توانید برنامه پخش زنده تلویزیون را متوقف کرده و بعدا آن را مجدد ادامه دهید.
برنامه زنده تلویزیونی بر روی دیسک سخت ضبط کننده DIGA متصل به دستگاه ضبط خواهد شد.

این قابلیت با ضبط کننده DIGA مجهز به دیسک سخت موجود است.• 

ً دستگاه ضبط DIGA را که •  اگر دستگاه های ضبط گوناگونی را شامل دستگاه های ضبط تولید کنندگان دیگر در یک زمان متصل می کنید، لطفا
دارای HDD می باشد به عدد کمتر ترمینال HDMI وصل نمایید. برای مثال، اگر از HDMI1 و HDMI2 برای دو دستگاه ضبط استفاده می کنید، در این حالت 

دستگاه ضبط DIGA را که دارای HDD است به HDMI1 متصل نمایید.

اگر قابل اجرا نیست، تنظیمات و دستگاه را بررسی کنید • 
 ”خالصه قابلیت ها“، ”اتصال“، ”آماده سازی“ (صفحه 53 - 54)

دستیابی و وقفه در برنامه تلویزیونی زنده

OPTION

INPUT
TV

1[VIERA Link منوی] منایش

[Pause Live TV] را انتخاب کنید و وقفه شروع می شود2
در تصویر تلویزیون وقفه ایجاد می شود.

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link منوی

مکث  

انتخاب  

برنامه زنده تلویزیونی از جایی که متوقف شده است بر روی دیسک سخت ذخیره می شود.• 

اگر تصویر تلویزیونی متوقف شده پس از چند دقیقه ناپدید شد،• 
OPTION

(تصویر متوقف شده بازیابی خواهد شد)

برای عملیات وقفه در پخش زنده ■
جستجو به جلو

وقفه
جستجو به عقب

پخش
توقف

عملیات ها ممکن است بسته به ضبط کننده تفاوت داشته • 
باشد. در این مورد، این راهنمای عملیات را دنبال کرده یا دفترچه 

ضبط کننده را مطالعه کنید.

برای بازگشت به پخش زنده ■
(توقف پخش وقفه در پخش زنده/ لغو وقفه)

TVمتوقف شود؟ Pause Live TV

بله خير

Pause Live TV

توقف  

[بله] را انتخاب کنید  
اگر پخش را متوقف یا وقفه را لغو کنید، برنامه ضبط • 

شده از دیسک سخت حذف خواهد شد.

[Direct TV Rec] - هر چه می بینید را ضبط کنید

.DIGA ضبط سریع برنامه فعلی در ضبط کننده

اگر چندین ضبط کننده از جمله ضبط کنندهای کارخانه های دیگر را همزمان متصل کرده اید، لطفا ضبط کننده DIGA را به شماره ترمینال • 
کمتر HDMI تلویزیون متصل کنید. برای مثال، اگر از HMDI1 و HDMI2 برای دو ضبط کننده استفاده می کنید، در این صورت ضبط کننده DIGA را به 

HDMI1 متصل کنید.

اگر قابل اجرا نیست، تنظیمات و دستگاه را بررسی کنید • 
 ”خالصه قابلیت ها“، ”اتصال“، ”آماده سازی“ (صفحه 53 - 54)

1[VIERA Link منوی] منایش

[Direct TV Rec] را انتخاب کنید و ضبط شروع می شود2

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link منوی

شروع  

انتخاب  

برای توقف ضبط ■
در [Direct TV Rec] گزینه [توقف] را انتخاب کنید و ضبط متوقف می شود

Direct TV Recتوقف
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link منوی

توقف  

انتخاب  
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[کنترل VIERA Link] - با دستگاه متصل شده، به وسیله کنترل از راه دور VIERA کار کنید

شما مى توانيد برخی کارکردهای وسيله متصل شده را با کنترل از راه دور تلويزيون و با گرفنت آن به سمت دريافت کننده سيگنال تلويزيون کنترل 
کنيد.

اگر قابل اجرا نیست، تنظیمات و دستگاه را بررسی کنید • 
 ”خالصه قابلیت ها“، ”اتصال“، ”آماده سازی“ (صفحه 53 - 54)

برای جزئيات کارکرد وسيله متصل شده، راهنمای کار با آن را مطالعه کنيد.• 

دسترسی و کار کردن با فهرست جتهیزات

EXIT

OPTION RETURN

R G Y B

1[VIERA Link منوی] منایش

[کنترل VIERA Link] را انتخاب کنید2

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link انتخابمنوی

جتهیزاتی که می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید را انتخاب کنید3
نوع جتهیزات متصل شده منایش داده می شود.

نوع جتهیزات و دسترسی را انتخاب کنید.

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link منوی

دسترسی  
انتخاب  

[ضبط کننده] / [پخش کننده] / [سینمای خانگی] / [دوربین ویدئوی] / [LUMIX] / [دوربین دیحیتال] /
[سایر] 

شما همچنین می توانید با استفاده از VIERA TOOLS به طور مستقیم دسترسی پیدا کنید • 
 (صفحه 21)

نمایش این مورد بستگی به تجهیزات متصل شده دارد.• 

[سینمای خانگی] به معنی تئاتر خانگی، سینمای دیسکی Blu-ray یا سینمای خانگی ضبط کننده است.• 

[سایر] به معنای تاپ باکس تیونر است.• 

فهرست جتهیزات در حال دسترسی
(حالت ورودی بطور خودکار تغییر خواهد کرد)

روشن کردن دستگاه متصل4

برای نمایش دادن دفترچه راهنما• 
OPTION •ذخیره کردن / تنظیم / دسترسی

بازگشت به فهرست قبلی• حرکت دادن مکان نما / انتخاب فهرست• 
RETURN

خروج از فهرست• حرکت دادن مکان نما / دسترسی / تنظیم• 
EXIT

R
 

G
 

Y
 

B
وقتی کلمات کلیدی در نوار رنگی منایش داده می شوند 

نکته

برخی عملیات ها ممکن است بسته به تجهیزات متصل شده موجود نباشند. در چنین صورتی، از کنترل از راه دور خودشان استافده کنید.• 

در صورت دسترسی به جتهیزات غیر VIERA Link ■اگر چندین ضبط کننده یا پخش کننده متصل هستند ■

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کننده 2کنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link منوی

[ضبط کننده 1 - 3/
پخش کننده 1 - 3]

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link منوی

نوع جتهیزات متصل شده منایش 
داده می شود.

شماره پایانه HDMI پایین تر تلویزیون به دستگاههای مشابه اختصاص 
می یابد. برای مثال وقتی دو دستگاه ضبط کننده متصل به HDMI2 و 

HDMI3 هستند، دستگاهی که به HDMI2 متصل است با عنوان [ضبط 
کننده 1] و دیگری با عنوان [ضبط کننده 2] منایش داده می شود.

می توانید به فهرست مربوط به جتهیزات دسترسی پیدا کنید. اما منی 
توانید با آن کار کنید. برای کار کردن با جتهیزات از دستگاه کنترل از راه دور 

خودشان استفاده کنید.
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[انتخاب بلندگو] - کنترل بلندگو

شما مى توانيد برخی قابلیت های بلندگوی سینمای خانگی را با کنترل از راه دور تلويزيون و با گرفنت آن به سمت دريافت کننده سيگنال تلويزيون 
کنترل کنيد.

اگر قابل اجرا نیست، تنظیمات و دستگاه را بررسی کنید• 
  ”خالصه قابلیت ها“، ”اتصال“، ”آماده سازی“ (صفحه 53 - 54)

دسترسی و کنترل میزان صدای بلندگو

MUTE

TV

VOL

1[VIERA Link منوی] منایش

[انتخاب بلندگو] را انتخاب کنید2

Direct TV Recشروع
Pause Live TVشروع

VIERA Link ضبط کنندهکنترل
سينمای خانگیانتخاب بلندگو

VIERA Link انتخابمنوی

[سینمای خانگی] یا [TV] را تنظیم کنید3

تنظیم

[سینمای خانگی]
اگر دستگاه در حالت آماده بکار باشد و صدای بلندگوهای سینمای خانگی به جتهیزات متصل باشند، 

سینمای خانگی، سینمای دیسکی Blu-ray یا آمپلی فایر بطور خودکار روشن می شوند.

 •VOL اندازه صدا باال/پايين 

بی صدا • 

صدای بلندگوهای تلویزیون قطع است.• 

وقتی تجهیزات خاموش شوند بلندگوهای تلویزیون فعال خواهند شد.• 

[TV]
بلندگوهای تلویزیون فعال هستند.

صدای چند کاناله
اگر می خواهید از صدای (برای مثال : Dolby Digital 5.1ch) چندکاناله از طریق آمپلی فایر لذت ببرید، • 

اتصال با کابل HDMI و دیجیتال اپتیکال کابل (صفحه 53) صوتی برقرار کرده و سپس [سینمای خانگی] 
را انتخاب کنید. اگر آمپلی فایر دارای قابلیت ”HDAVI Control 5“ است، تنها می توانید کابل HDMI را 

وصل کنید. در این صورت، آمپلی فایر را به ترمینال HDMI2 تلویزیون متصل کنید.
برای لذت بردن از صدای ضبط کننده DIGA در صدای چند کاناله، کابل HDMI را از ضبط کننده DIGA به 

آمپلی فایر وصل کنید (صفحه 53). 

نکته

بسته به تجهیزات متصل این قابلیت ها ممکن است درست عمل نکنند.• 

در چند ثانیه اول که حالت ورودی تغییر کرده است ممکن است تصویر یا صدا وجود نداشته باشد.• 

با استفاده از کنترل از راه دور سینمای خانگی، سینمای دیسکی Blu-ray یا آمپلی فایر ممکن است پخش آسان موجود باشد. دفترچه راهنمای • 
دستگاه را بخوانيد.

”HDAVI Control 5“ جدیدترین استاندارد (ایجاد شده در دسامبر 2010) برای کنترل تجهیزات سازگار با HDAVI Control است. این استاندارد با • 
تجهیزات متعارف HDAVI سازگار است.

برای تایید نسخه HDAVI Control این تلویزیون  [اطالعات سیستم] (صفحه 28)• 
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جتهیزات خارجی
این دیاگرامها توصیه های ما در مورد چگونگی برقراری ارتباط میان تلویزیون و جتهیزات مختلف را منایش می دهد.

برای اتصاالت دیگر، دستورالعملهای هر قطعه از جتهیزات را در جدول زیر و مشخصات مطالعه کنید (صفحه 70).

انواع جتهیزات قابل اتصال به هر ترمینال

جتهیزات

ترمینال

AV1 INAV2 INAV3 IN
(کناره تلویزیون)

 AUDIO
OUT

 DIGITAL AUDIO
OUT

 HDMI
3 - 1

 DVD برای پخش کاست ویدئویی / انواع
(DVD ضبط / VCR )

1∗

(DVD پخش کننده) ها DVD برای مشاهده

برای متاشای کانالهای ماهواره ای 
(تاپ باکس)

برای متاشای عکس های دوربین فیلمبرداری 
(دوربین فیلمبرداری)

برای بازی کردن (جتهیزات بازی)

برای استفاده از آمپلی فایر با سیستم 
بلندگو

2∗

 VIERA Link

جتهیزات

:  اتصال توصیه شدهترمینال  
DVD فقط برای دستگاه ضبط  :  1∗

:  برای اتصال یک آمپلی فایر از HDMI2 استفاده   2∗
کنید. این اتصال هنگام استفاده از یک آمپلی 

فایر که دارای عملکرد ARC (کانال بازگشت 
صوتی) است قابل اجرا است.

إيثيرنت

برای استفاده از خدمات شبکه

تشخیص فیش داغ
DDC/CEC اتصال به زمین

SCL
CEC

TMDS پوشش زمان سنج
TMDS Data0−
TMDS Data0+

TMDS Data1 پوشش
TMDS Data2−
TMDS Data2+

برق 5+ ولت
SDA

 HDMI1/3 رزرو شده؛  
HDMI2 : ARC
TMDS Clock−
TMDS Clock+
TMDS Data0 پوشش
TMDS Data1−
TMDS Data1+
TMDS Data2 پوشش

HDMI ترمینال
18
16
14

12
10

8
6
4
2

19
17
15
13
11

9
7
5
3
1
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برای پخش

DVD ضبط کننده
یا 

VCR

یا

آننت

RF کامال سیمی کابل HDMI ز کابل سازگار
استفاده کنید∗1

DVD 1 :  فقط برای دستگاه ضبط∗

HDMI دستگاه

از کابل سازگار HDMI کامال سیمی 
استفاده کنید

دستگاه ضبط / دستگاه 
پخش

اتصال HDMI  (صفحه 53، 62)• 

برای مشاهده DVD ها

DVD دستگاه پخش
(گوش دادن)

(مشاهده)

برای گوش کردن با سینمای خانگی

RCA کابل

دیجیتال اپتیکال کابل صوتی

از کابل سازگار HDMI کامال سیمی 
استفاده کنید

آمپلی فایر با سیستم 
بلندگو

یا

یا

2∗

∗2 : اگر دستگاه متصل شده دارای قابلیت ”HDAVI Control 5“ می باشد، شما 
مجبور به استفاده از این کابل صوتی منی باشید (کابل صوتی دیجیتال نوری یا 

کابل RCA). در این مورد، جتهیزات را از طریق کابل HDMI به پایانه HDMI2 تلویزیون 
وصل کنید.

پشت تلویزیون
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پشت تلویزیون
کناره تلویزیون

هدفون

(M3 استریو کابل کوچک)

برای تنظیم میزان صدا 
 [میزان صدای گوشی] در منوی صدا (صفحه 25)

USB دستگاه های

HDMI دوربین فیلمبرداری / دستگاه

از کابل سازگار HDMI کامال سیمی 
استفاده کنید

دوربین فیلمبرداری، غيره

دوربین فیلمبرداری / جتهیزات بازی

دوربین فیلمبرداری، غيره

(مشاهده)

(گوش دادن)

شبکه

مودم

هاب یا روتر

اینترنت

کابل شبکه

کمتر 
از 10 

سانتی 
متر

کمتر 
از 10 

سانتی 
متر

هسته فریتی (همراه با دستگاه است)

نصب هسته فریتی

بکشید تا 
باز شود

زبانه ها را (در دو محل) 
عقب بکشید

کابل را دوبار 
بپیچید

کابل را در میان فشار 
دهید و ببندید 

رایانه

(گوش دادن)

(مشاهده)

رایانه

آداپتور تبدیل
(در صورت لزوم)
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اطالعات فنی
اختصاص کانال (حالت تلویزیون آنالوگ)

برنامه کانال
آسیا/

غرب اروپا
شرق اروپا/
آسیا میانه

هنگ کنگچین
نیوزیلند/
اندونزی

CATV هند
آفريقاي 
جنوبي

سيستم 
آمريکايي

 CATV
آمريکايي

ژاپن

دریافت کانالنشانگر کانال

0
1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16

19
20

–
–
2

11
12
–
–
–
–
–
–
–

–
1
2

11
12
–
–
–
–
–
–
–

–
1
2

12
13

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
2

11
–
–
–
–
–
–
–
–

–
1
2
3
4

S’1
S’2
S’3
S1
S2
S3
S4

S10
5

–
1
2

11
12
13
–
–
–
–
–
–

–
–
2

13
14

–
1
2

–
1
2

12
13

21
22
23
24

28

57
58
59

62
63

69

21

62
63

69

21

62
63

69

57
–
–
–
–
–
–
–

21

62
63

69

21

62
63

69

6

12
S11

S40
S41
21

24
25

31

21

62
63

69

62
63

69

62
63

62
C13

70

73
74
75
76
77
78
79

–
–
–

S’1
S’2
S’3
–
–
–

–
–
–

S’1
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

S’1
S’2
S’3
–
–
–

–
–
–

S’1
S’2
S’3
–
–
–

32

41

–
–
–

S’1
S’2
S’3
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

80
81

89

S1
S2

S10

S1
S2

S10

–
Z1

Z9

S1
S2

S10

S1
S2

S10

42

51

S1
S2

S10

–
–
–
–

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

52

61

-
-
-

S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–99C49

100

107

117
118

120

125

S21

S41
–
–

S21

S41
–
–

Z20

Z37
–
–
–
–
–

S21

S41
–
–

S21

S41
–
–

62

69
70
–
–
–
–
–
–

S21

S41
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100

125

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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HDMI اتصال

HDMI (رابط چند رسانه ای باکیفیت) اولین رابط AV کاربری کامال دیجیتال جهان است که با استاندارد غیرفشرده سازی سازگار است.
HDMI به شما این امکان را می دهد تا با اتصال دستگاه به تلویزیون، بهترین کیفیت تصویر و صدا را دریافت کنید.

دستگاههای سازگار∗1 دارای پايانه خروجی HDMI یا DVI، مانند دريافت کننده ماهواره، دستگاه پخش DVD يا وسائل بازی می توانند با يک کابل سازگار با، 
HDMI (کامال سيم کشی شده) به پايانه HDMI متصل شوند.

در مورد اتصاالت به قسمت ”جتهيزات خارجى“ (صفحه 58 - 60) رجوع کنید.

HDMI قابلیت های کاربردی

سیگنال صوتی ورودی : PCM خطی 2ch (فرکانس های نمونه - 48 کیلوهرتز، 44.1 کیلوهرتز، 32 کیلوهرتز)• 

 • 1080p 1080 وi ،720p ،576p ،576i ،480p ،480i  : سیگنال ویدئویی ورودی
  ”سیگنال ورودی قابل نمایش“ (صفحه 63) 

انطباق تنظیمات خروجی دستگاه دیجیتال.

سیگنال رایانه ورودی :   ”سیگنال ورودی قابل نمایش“ (صفحه 63) • 
انطباق تنظیمات خروجی رایانه.

VIERA Link  (HDAVI Control 5) :   [VIERA Link] (صفحه 53) •

 •(HDMI2 فقط ترمینال) کانال بازگشت صوتی∗2

DVI اتصال
اگر دستگاه بیرونی تنها یک خروجی DVI دارد، آنرا از طریق DVI به کابل آداپتور اتصال HDMI ∗3 به ترمینال HDMI متصل کنید. هنگامی که از کابل 
 :HDMI3  / AV2 از ترمینال های صوتی :HDMI1 / 2) استفاده می کنید، کابل صدا را به ترمینال ورودی صدا متصل منایید HDMI به DVI آداپتور اتصال

استفاده کنید از ترمینال های صوتی AV3 استفاده کنید).

نکته

تنظیمات صدا را می توانید در منوی صفحه [ورودی HDMI1 / 2 / 3] انجام دهید. (صفحه 26)• 

اگر تجهیزات متصل شده دارای قابلیت تغییر ابعاد هستند، نسبت ابعاد را بر روی [16:9] تنظیم کنید.• 

این کانکتورهای HDMI از ”نوع A“ هستند.• 

این متصل کننده های HDMI با قانون کپی رایت HDCP (محافظت از محتوای دیجیتالی با پهنای باند باال) مطابقت دارند.• 

دستگاهی که فاقد ترمینال خروجی دیجیتال است را می توان به یکی از ترمینال های ورودی ”COMPONENT“ یا ”VIDEO“ متصل نمود تا سیگنال • 
های آنالوگ را دریافت نمود. 

این تلویزیون مجهز به فناوری  ™HDMI است. • 

∗1:  آرم HDMI در جتهیزات سازگار HDMI منایش داده می شوند.
∗2:  کانال بازگشت صوتی (ARC) قابلیتی است که ارسال سیگنالهای صوتی دیجیتال از طریق کابل HDMI را ممکن می سازد.

∗3:  در فروشگاه جتهیزات دیجیتال محلی خود درخواست کنید.

اتصال رایانه

یک رایانه را می توان به این تلویزیون متصل کرد بطوری که صفحه رایانه از تلویزیون پخش شده و صدای رایانه نیز شنیده شود.

سیگنال های کامپیوتر که توسط تلویزیون قابل دریافت است: فرکانس اسکن افقی 31 تا 69 کیلو هرتز؛ فرکانس اسکن عمودی 59 تا 86 هرتز • 
(نمایش بیش از 1,024 خط سیگنال ممکن است منجر به نمایش نادرست تصویر شود).

آداپتور رایانه برای متصل کننده 15 پینی D-sub منطبق بر DOS/V مورد نیاز نیست.• 

نکته

برخی از انواع رایانه را نمی توان به این تلویزیون وصل کرد.• 

هنگام استفاده از رایانه، کیفیت نمایش رنگ رایانه را روی حداکثر تنظیم کنید.• 

برای جزییات بیشتر در مورد سیگنال های قابل اجرای رایانه صفحه 63 را مطالعه کنید.• 

حداکثر دقت نمایش• 

ابعاد
1,024 × 768 پیکسل4:3

1,366 × 768 پیکسل16:9

 •D-sub سیگنال متصل کننده 15 پینی

نام سیگنالپین شمارهنام سیگنالپین شمارهنام سیگنالپین شماره

R(زمین) GND(متصل نشده) NC

G(زمین) GND(متصل نشده) NC

B(زمین) GNDHD

NCVD (متصل نشده)NC (متصل نشده)

NC (متصل نشده)GND (زمین)GND (زمین)
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سیگنال ورودی قابل منایش

HDMI ,(CR/PR ,CB/ PB ,Y) COMPONENT

 عالمت: سیگنال ورودی قابل اجرا

COMPONENTHDMIنام سیگنال

60i / (480) 525

60p / (480) 525

50i / (576) 625

50p / (576) 625

60p / (720) 750

50p / (720) 750

60i / (1,080) 1,125

50i / (1,080) 1,125

60p / (1,080) 1,125

50p / (1,080) 1,125

24p / (1,080) 1,125

(D-sub 15P از) رایانه
سیگنال ورودی قابل اجرا از رایانه در اصل با زمان بندی استاندارد VESA سازگار است.

فرکانس عمودی (هرتز)فرکانس افقی (کیلوهرتز)نام سیگنال

64031.4770.07 × 400 @70 هرتز

64031.4759.94 × 480 @60 هرتز

64037.5075.00 × 480 @75 هرتز

80037.8860.32 × 600 @60 هرتز

80046.8875.00 × 600 @75 هرتز

80053.6785.06 × 600 @85 هرتز

85231.4459.89 × 480 @60 هرتز

1,02448.3660.00 × 768 @60 هرتز

1,02456.4870.07 × 768 @70 هرتز

1,02460.0275.03 × 768 @75 هرتز

1,02468.6885.00 × 768 @85 هرتز

1,28063.9860.02 × 1,024 @60 هرتز

1,28047.7060.00 × 768 @60 هرتز

1,36648.3960.04 × 768 @60 هرتز

(480 × 640 ) Macintosh13 ”35.0066.67

(624 × 832 ) Macintosh16 ”49.7374.55

(870 × 1,152 ) Macintosh21 ”68.6875.06

(HDMI از ترمینال) رایانه
سیگنال ورودی قابل اجرا از رایانه در اصل با زمان بندی استاندارد HDMI سازگار است.

فرکانس عمودی (هرتز)فرکانس افقی (کیلوهرتز)نام سیگنال

64031.4760.00 × 480 @60 هرتز

60p / (720) 75045.0060.00

60p / (1,080) 1,12567.5060.00

نکته

سيگنال هايی که در فهرست باال ذکر نشده اند، ممکن است به درستی نمايش داده نشوند.• 
سيگنال های باال دوباره فرمت شده اند تا بهترين کيفيت را در تلويزيون شما به نمايش بگذارند.• 
سيگنال رايانه برای نمايش، تقويت يا فشرده می شوند و به همين دليل جزييات ممکن است با وضوح باال نشان داده نشوند.• 
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انتخاب صدای استریو/دو زبانه (حالت تلویزیون آنالوگ)

هنگام دریافت سیستم صدای استریو / دوزبانه، حالت های خروجی صدا را میتوان با فشاردادن دکمه انتخاب صدا انتخاب منود.

تکتابع IIعمده Iاستریوسیگنال صوتی

نشانگر حالت

NICAM .......مورد استفاده در نیوزیلند، سنگاپور، هنگ کنگ و غیره.

نوع پخش
پخش معمولی

(صدای استاندارد)
I تک NICAM + معمولی

(I عمده)
NICAM استریو

NICAM دو دوتايي تک
(II تابع / I عمده)

فاقد نشانگر نشانگر حالت
I II 

A2 (آملان) .......مورد استفاده در استرالیا، مالزی، غیره

نوع پخش
پخش معمولی

(صدای استاندارد)
BILINGUAL یا دو دوتايي تک:

II تابع / I عمده
استریو

فاقد نشانگر نشانگر حالت

اگر سيگنال هاى استريو ضعيف يا شرايط دريافت آن بهينه نيست يا اگر بطور خودكار تغيير وضعيت استریو: تک صورت مى گيرد، توصيه مى شود • 
كه از استریو به تغيير تک وضعيت دهيد.

حتى هنگاميكه محتويات سيگنال دريافتى دستخوش تغييراتى مى شود، انتخاب وضعيت دست نخورده باقى مى ماند.• 

هنگامیکه شرایط دریافت نامناسب است، در صورت تنظیم حالت روی موقعیت MONO با استفاده از دکمه انتخاب صدا، گوش دادن به صدا آسانتر • 
خواهد شد.

همچنين دوتايي، به عنوان دوتايي تک شناخته مى شود و برنامه هاى دوزباني در حال حاضر در بعضى از كشورها پخش نمى شوند.• 
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DLNA / مدیا پلیر

SD کارت
 exFAT کارت - SDXC فرمت کارت :  کارت

FAT32 یا FAT16 - SD /SDHC کارت
نوع کارت سازگار (ظرفیت حداکثر) :  کارت SDXC  (64 گیگابایت)، کارت SDHC  (32 گیگابایت)، کارت SD  (2 گیگابایت)، کارت miniSD  (2 گیگابایت)، 

(به آداپتور miniSD نیاز دارد)
اگر از کارت miniSD استفاده می شود، همراه با آداپتور آن را وارد یا خارج کنید.• 

جدیدترین اطالعات در مورد انواع کارت را در وب سایت ذیل بیابید. (فقط زبان انگلیسی) • 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

از کارت SD استفاده کنید که استانداردهای SD را دارد. در غیر اینصورت، می تواند باعث خرابی تلویزیون • 
شود.

هنگامی که تلویزیون درحال دسترسی به اطالعات روی کارت می باشد کارت را برندارید (این کار می تواند • 
به کارت یا تلویزیون آسیب بزند).

به خارهای پشت کارت دست نزنید.• 

کارت را در معرض فشار یا ضربه شدید قرار ندهید.• 

کارت را در جهت درست وارد نمایید (در غیر این صورت ممکن است کارت آسیب ببیند).• 

اختالل برق، الکتریسیته ساکن، یا کاربرد اشتباه می تواند به کارت یا اطالعات آن آسیب بزند.• 

برای پیشگیری از پیامدهای آسیب دیدن یا خراب شدن داد هها و اختالل در کار تلویزیون، به طور مرتب از داد • 
ههای ضبط شده، نسخه پشتیبان تهیه کنید. (پاناسونیک هیچ مسئولیتی در قبال خرابی یا صدمه به 

داده های ضبط شده ندارد.)

24 مم

32 مم

2.1 مم

USB حافظه فلش
exFAT يا FAT32 ،FAT16 : فرمت

پیامهای منایش داده شده روی منایشگر

معنا / اقدامپیغام

فایل خراب یا غیرقابل خواندن است. • فایل قابل خواندن نیست

تلويزيون از اين فرمت پشتيبانی نمی کند.• 

کارت SD یا دستگاههای USB وارد شده مشکل دارد.• وسیله ای درج نشده

کارت فاقد داده است.• فایل معتبر برای پخش وجود ندارد

عمليات مورد نظر شما در دسترس نيست.• این عملکرد ممکن نیست

DLNA / Media Player فرمت فایل پشتیبانی شده در
عکس ■

پسوند فایلفرمت
دقت تصویر 

(پیکسل)
جزئیات / محدودیت ها

JPEG.jpg 8 × 8
تا

17,279 × 30,719

EXIF*2 و DCF*1 استانداردهای
نـمونه فرعى؛ 4:4:4، 4:2:2، 4:2:0

از Progressive JPEG پشتیبانی منی شود• 

∗1:  قاعده طراحی سیستم فایل دوربین - استاندارد واحد ایجاد شده توسط
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)

∗2 :  فایل تصویر قابل تعویض - فرمت فایل تصویر مورد استفاده توسط دوربین های دیجیتال
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ویدئو ■

جزئیات / محدودیت هاکددهی صداکددهی ویدئوپسوند فایلکانتینر

SD ویدئوی.modMPEG1
MPEG2

MPEG
Dolby Digital

SD-Video Standard Ver. 1.3
(پروفایل ویدئو سرگرمی)

اگر ساختار یک فولدر روی دستگاه فعلی • 
تغییر داده شود داده ها ممکن است در 

دسترس نباشند.

AVCHD.mtsH.264Dolby DigitalAVCHD Standard

اگر ساختار یک فولدر روی دستگاه فعلی • 
تغییر داده شود داده ها ممکن است در 

دسترس نباشند.

MKV.mkvH.264 BP/MP/HPMP3
Dolby Digital

LPCM
AAC

اMKV ها با صدای DTS پشتیبانی نمی شود.• 

MP4.mp4H.264 BP/MP/HPMP3
Dolby Digital

AAC
−

TS
.ts
.tp

MPEG2
H.264

Dolby Digital
AAC
MP3

 • DLNA این کانتینر فقط می تواند در ویژگی
پخش شود.

موسیقی ■

محدودیت هاپسوند فایلکددهی

MP3.mp3−

AAC.m4a •.فایل های محافظت شده در برابر کپی منی توانند پخش شوند

نکته

جدول فوق در طبیعت تعمیم داده شده است. به دلیل اختالف های رمز گذاری فایل، برخی فایل های رسانه که در دستگاه های دیگر پخش می شوند، • 
حتی اگر مطابق با شرایط تعمیم یافته باشند، ممکن است روی تلویزیون پخش نشوند.

از کاراکترهای دوبیتی یا کدهای مخصوص دیگر استفاده نکنید.• 

اگر نام های فایل یا پرونده تغییر کنند، کارت ممکن است با این تلویزیون غیر قابل استفاده گردد.• 
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شبکه
پیامهای منایش داده شده روی منایشگر

معنا / اقدامپیغام

تنظیمات را بررسی کنید.  (صفحه 48 - 49)• یک خطای داخلی رخ داده است.

فایل خراب یا غیرقابل خواندن است. فرمت داده کاربردی را بررسی کنید. • فایل قابل خواندن نیست
 (صفحه 65 - 66)

مشکل ممکن است در سرور رسانه باشد. دفترچه راهنمای نرم افزار سرور را مطالعه • ارتباط با سرور ناموفق بوده است.
کنید.

اتصاالت و تنظیمات را بررسی کنید.  (صفحه 47 - 49)• اتصال به سرور ناموفق بوده است.

هیچ سرور رسانه ای در شبکه محلی شما یافت نشد. اتصاالت و تنظیمات را بررسی • سرور یافت نشد
کنید. اتصاالت و تنظیمات را بررسی کنید.  (صفحه 47 - 49)

USB اتصال

توصیه می شود که حافظه فلش USB را مستقیما به درگاههای USB تلویزیون وصل کنید.• 

برخی دستگاههای USB یا هاب USB را نمی توان با این تلویزیون استفاده کرد.• 

با استفاده از کارت خوان USB نمی توانید هیچ دستگاهی را متصل کنید.• 

نکته

اطالعات بیشتر در مورد دستگاههای USB را می توانید در وب سایت زیر پیدا کنید. (فقط زبان انگلیسی)• 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/

th_p42u30r_per_0048.indb   67th_p42u30r_per_0048.indb   67 2011/03/16   16:49:322011/03/16   16:49:32



68

ول
دا
مت

ت 
اال
سو

سواالت متداول
قبل از اینکه درخواست سرویس یا کمک کنید، لطفا این راهنمائی ها را اجرا کرده تا مشکل خود را حل کنید.

ً برای کمک با فروشنده محلی پاناسونیک خود متاس بگیرید. اگر باز هم مشکل وجود داشت، لطفا

نقاط سفید یا تصاویر سایه دار (نویز)

 

موقعیت، جهت و اتصال آنتن را بررسی کنید.• 

تلویزیون تصویر و صدا ندارد

آیا تلویزیون در ”حالت AV“ است؟• 

آیا دو شاخه اصلی را بطور کامل در پریز وارد کرده اید؟• 

آیا تلویزیون روشن است؟• 

فهرست تصویر (صفحه 23 - 24) و میزان صدا را بررسی کنید.• 

بررسی کنید که همه کابل ها و اتصاالت محکم شده اند.• 

یک پیغام خطا ظاهر می شود

از دستورات پیغام پیروی کنید.• 

اگر مساله ادامه پیدا کرد با فروشنده محلی پاناسونیک تماس • 
بگیرید. 

قابلیت ”VIERA Link“ کار منی کند و یک پیغام ظاهر می شود

اتصال را تایید کنید.• 

تجهیزات متصل را روشن کرده و سپس تلویزیون را روشن کنید. • 
(صفحه 54)

نقاط روشن دائمی روی صفحه وجود دارد

به علت روند تولید بکار رفته در این فناوری ممکن است برخی • 
پیکسل ها شفاف یا تیره باشند. این مسئله نقص محسوب نمی 

شود.

کنتراست کاهش یافته است

کنتراست در شرایط زیر بدون هرگونه عملکرد کاربری برای چند دقیقه کاهش • 
می یابد:

هیچ سیگنالی در حالت تلویزیون دیجیتال یا حالت AV وجود ندارد• 
کانال قفل شده انتخاب شده• 
کانال نادرست انتخاب شده• 
کانال رادیوی انتخاب شده• 
منایش فهرست• 
تصویر بندانگشتی یا تصویر ثابت• 

راه حلمشکل

ش
منای

ه 
ح
صف

تنظیمات [P-NR] را در فهرست تصویر (برای حذف پارازیت) تغییر دهید.  (صفحه 23)• تصویر آشفته، با پارازیت

وسائل برقی نزدیک به تلویزیون (ماشین، موتورسیکلت، المپ مهتابی) را بررسی کنید.• 

آیا [رنگ] یا [کنتراست] در فهرست تصویر بر روی حداقل تنظیم شده است؟  (صفحه 23)• هیچ تصویری منایش داده منی شود

تصویر تیره یا آشفته
کانال را به حالت اولیه برگردانید  (صفحه 31-32)• (بی صدا یا صدای کم)

تصویر غیر عادی منایش داده می 
تلویزیون را با کلید اصلی موجود روی دستگاه خاموش کرده و دوباره روشن کنید.• شود

دا
ص

آیا ”حالت بى صدا“ فعال است؟  (صفحه 10)• هیچ صدایی تولید منی شود

آیا میزان صدا بر روی حداقل قرار ندارد؟• 

سطح صدا کم است یا صدا 
آشفته است

دریافت کننده سیگنال ممکن است آسیب دیده باشد.• 

[MPX] را در فهرست صدا بر روی [مونو] تنظیم کنید  (صفحه 25)• 

صدای غیرمعمولی از منایشگر 
شنیده می شود

وقتی دستگاه روشن است، صدای چرخش از درون واحد نمایشگر ممکن است شنیده شود (که • 
عالمت خرابی نیست).
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راه حلمشکل

H
DM

I

صدا غیر عادی است
تنظیمات صدای تجهیزات متصل شده را بر روی ”2ch L.PCM“ تنظیم کنید.• 

تنظیمات [ورودی HDMI1 / 2 / 3] را در منوی صدا بررسی کنید.  (صفحه 26)• 

اگر تصحیح صدای دیجیتال مشکل دارد، اتصال صدای آنالوگ را انتخاب کنید.  (صفحه 62)• 

هنگامی که دستگاه از طریق 
HDMI به تلویزیون متصل می شود، 

تصویر ارسالی از دستگاه غیر 
عادی است

(صفحه 53، 58 - 60)•  بررسی کنید که کابل HDMI به درستی متصل شده باشد. 

تلویزیون و دستگاه را خاموش کرده و مجدد آنها را روشن کنید.• 

سیگنال ورودی دستگاه را بررسی کنید.  (صفحه 63)• 

از یک دستگاه سازگار با EIA/CEA-861/861D استفاده کنید.• 

که
شب

الميكن التوصيل الى الشبكة

بررسی کنید که کابل LAN به درستی متصل شده باشد.  (صفحه 47)• 

اتصاالت و تنظیمات را بررسی کنید.  (صفحه 47 - 49)• 

تجهیزات شبکه و محیط شبکه را بررسی کنید.• 

اگر مشکل باقی ماند، با ارائه دهنده سرویس اینترنت خود یا شرکت مخابرات مشورت نمایید.• 

الميكن اختيار امللف أثناء عمليات 
DLNA تشغيل

هل سيرفر األوساط جاهز؟  (صفحه 46)• 

فرمت داده کاربردی را بررسی کنید.  (صفحه 65 - 66)• 

ال
یت
ج
دی

ن 
یو
یز
لو
ت

به علت درگیری تکنولوژی های دریافت دیجیتال، کیفیت سیگنال های تلویزیون دیجیتال ممکن است با وجود دریافت مناسب کانال های • 
ً پایین باشد. تلویزیون آنالوگ، در بعضی موارد نسبتا

منی تواند سیگنال ها را با یک آننت 
هوایی عملکرد باال دریافت کرد

ً برای تلویزیون و ویدئو نصب کنید (یا از یک اسپلیتر استفاده نمایید).•  یک آنتن هوایی را منحصرا

تلویزیون

ويدئو

(آننت هوایی انحصاری)

(آننت هوایی انحصاری)

ترمینال ورودی 
آننت هوایی

اسپلیتر
خروجی آننت هوایی

ورودی آننت هوایی
خروجی آننت هوایی

تداخل تصویر ساکن/محو در 
تلویزیون دیجیتال

[شرایط سیگنال تلویزیون دیجیتال] را بررسی کنید (صفحه 31). اگر [کیفیت سیگنال] به رنگ • 
قرمز نمایش داده می شود، آنتن هوایی را بررسی کنید. اگر اشکال همچنان باقی ماند، با فروشنده 

Panasonic محلی خود تماس بگیرید.

تلویزیون را با کلید برق روشن/خاموش خاموش کنید، سپس دوباره آن را روشن نمایید.• 

ره
غی

تلویزیون وارد حالت آماده بکار 
می شود

قابلیت آماده بکار صرفه جویی خودکار فعال شده است.• 

تلویزیون بعد از 30 دقیقه پس از خاتمه پخش وارد حالت آماده بکار می شود.• 

کنترل از راه دور دستگاه کار منی 
کند یا بعضی وقت ها قطع می 

شود

آیا باتری ها درست گذاشته شده اند؟  (صفحه 6)• 

آیا تلویزیون روشن شده است؟• 

کنترل از راه دور را مستقیم روبروی تلویزیون (در زاویه 7 متر و 30 درجه ای در روبروی تلویزیون) بگیرید.• 

تلویزیون را از تابش آفتاب یا دیگر منابع نوری درخشان که بر روی گیرنده سیگنال کنترل از راه دور می • 
تابد دور کنید.

قسمت هایی از تلویزیون داغ 
شده اند

حتی وقتی دمای بخش های جلویی، باالیی و پشتی افزایش یافته است، این افزایش دما هیچگونه • 
مشکلی در عملکرد یا کیفیتش ایجاد نخواهد شد.
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TH-P42U30RTH-P46U30RTH-P50U30R

برق متناوب 240 - 220 ولت، 50 / 60 هرتزمنبع برق

ف 
صر

م

رق
320 وات300 وات275 واتمقادیر اسمی نیروب

0.4 وات0.4 وات0.4 واتشرایط آماده بکار

گر 
ش

ای
م
ن

ل
ان
پ

16:9نسبت ابعاد

اندازه صفحه قابل رویت
106 سانتی متر (قطر)

921 میلیمتر (عرض) × 518 میلیمتر (ارتفاع)

117 سانتی متر (قطر)

1,019 میلیمتر (عرض) × 573 میلیمتر (ارتفاع)

127 سانتی متر (قطر)

1,105 میلیمتر (عرض) × 622 میلیمتر (ارتفاع)
2,073,600 (1,920 (عرض) × 1,080 (ارتفاع)) [5,760 × 1,080 نقطه]تعداد پیکسل

دا
ص

(160 میلیمتر × 40 میلیمتر) × 2،     6 اهمبلندگو
20 وات (10 وات + 10 وات)خروجی صوتی

جک مینی استریو  M3  (3.5 میلیمتری) × 1هدفون

سیگنال های رایانه

XGA  ،WVGA  ،SVGA  ،VGA

WXGA   ،SXGA ······ (فشرده)

فرکانس جستجوی افقی 31 - 69 کیلوهرتز

فرکانس جستجوی عمودی 59 - 86 هرتز

سیستم های گیرنده / 

نام باند

قابلیت17 سیستم

1PAL B, G, H

دریافت پخش انتقال و 
پخش از دستگاه ضبط و 

پخش ویدیویی

2PAL I

3PAL D, K

4SECAM B, G

5SECAM D, K

6SECAM K1

7
NTSC M

( NTSC  4.5/3.58 مگاهرتز)

قابلیت17 سیستم

 NTSC  5.5/4.43 مگاهرتز8

پخش از ويدئو یا DVD ویژه

 NTSC  6.0/4.43 مگاهرتز9

 NTSC  6.5/4.43 مگاهرتز10

 NTSC  5.5/3.58 مگاهرتز11

 NTSC  6.0/3.58 مگاهرتز12

 NTSC  6.5/3.58 مگاهرتز13

14SECAM I

پخش از پخش کننده PAL  60 هرتز/5.5 مگاهرتز15
دیسکی ویژه و ويدئو ویژه 

DVD یا
PAL  60 هرتز/6.0 مگاهرتز16

PAL  60 هرتز/6.5 مگاهرتز17

کانال های گیرنده

(تلویزیون آنالوگ)

VHF باند فرکانس
(PAL/SECAM B, K1)  12-2

(PAL B AUST.)  12-0
(PAL B N.Z.)  9-1

(PAL/SECAM D)  12-1
(NTSC M ژاپن)  12-1

(NTSC M آمریکا)  13-2

UHF باند فرکانس
(PAL G, H, I/SECAM G, K, K1) 69-21

(PAL B AUST.) 69-28
(PAL D, K) 57-13

62-13 (NTSC M ژاپن)
69-14 (NTSC M آمریکا)

تلویزیون کابلی
(OSCAR)  S20-S1

1-125  (تلویزیون کابلی در آمریکا)
(ژاپن)  C49-C13

(HYPER)  S41-S21
(چین)  Z37-Z1

(استرالیا)  9A  ،5A

UHF / VHFآنتن - پشت

شرایط مناسب کارکرد دستگاه
: 0 الی 40 درجه سانتیگراد دما 

: %20 تا HR 80% (غیر متراکم) رطوبت 

ال
ص

 ات
ی
ها

ل 
نا
می

تر

ورودی 

AV1

AUDIO L - R[rms] 0.5 ولت نوع RCA پین × 2 
VIDEO(75 اهم ) [p-p] 1.0 ولت نوع RCA پین × 1 

COMPONENT
1.0 ولت [p-p] ( شامل همگام سازی)  Y

[p-p] 0.35± ولت  PR/CR, PB/CB
ورودی 

AV2
AUDIO L - R[rms] 0.5 ولت نوع RCA پین × 2 

VIDEO(75 اهم ) [p-p] 1.0 ولت نوع RCA پین × 1 
ورودی 

AV3
AUDIO L - R[rms] 0.5 ولت نوع RCA پین × 2 

VIDEO(75 اهم ) [p-p] 1.0 ولت نوع RCA پین × 1 

خروجی 
0.5 ولت [rms] (امپدانس باال)AUDIO L - Rصوتی نوع RCA پین × 2 

ساير

HDMI1 - 3 پشتیبانی می کند.ورودی “HDAVI control 5” این تلویزیون از قابلیت ●  TYPE A متصل کننده های

D-SUB با تراكم باال 15 پينی  B / G / R: 0.7 ولت [p-p] ( 75 اهم)ورودی رایانه
VD / HD: سطح TTL 2.0 تا 5.0 ولت [p-p] (امپدانس باال)

 DIGITAL AUDIO

OUT
PCM / دالبی دیجیتال ، فیبر نوری

محل کارت SD  ×1محل قرار دادن کارت
USB 1/2برق مستقیم 5 ولت، حداکثر 500 میلی آمپر  USB 2.0 TYPE A متصل کننده های
100BASE-TX / 10BASE-Tإيثيرنت

ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)

1,023 میلیمتر × 671 میلیمتر × 288 

میلیمتر (با پایه)

1,023 میلیمتر × 637 میلیمتر × 93 میلیمتر 

(فقط تلویزیون)

1,126 میلیمتر × 737 میلیمتر × 324 میلیمتر 

(با پایه)

1,126 میلیمتر × 703 میلیمتر × 93 میلیمتر 

(فقط تلویزیون)

1,212 میلیمتر × 782 میلیمتر × 324 

میلیمتر (با پایه)

1,212 میلیمتر × 747 میلیمتر × 93 میلیمتر 

(فقط تلویزیون)

26.0 کیلوگرم خالص (با پایه)وزن
23.0 کیلوگرم خالص (فقط تلویزیون)

30.5 کیلوگرم خالص (با پایه)
26.5 کیلوگرم خالص (فقط تلویزیون)

34.0 کیلوگرم خالص (با پایه)
30.0 کیلوگرم خالص (فقط تلویزیون)

نکته

شرکت می تواند طراحی و جزییات دستگاه را بدون اطالع تغییر دهد. وزن و ابعاد یاد شده تقریبی هستند.• 

مشخصات دستگاه
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نگهداری
ابتدا، دوشاخه برق را از پریز بکشید.

صفحه منایش، بدنه، پایه

مراقبت منظم:
با استفاده از یک پارچه نرم، گردوخاک را به آرامی از روی صفحه منایش، بدنه و پایه تلویزیون پاک کنید.

آلودگی عمده:
با استفاده از يک پارچه نرم من دار شده با آب يا محلول ماده پاک کننده خنثی (1 واحد شوینده در 100 برابر آب) پاک کنيد. سپس با استفاده از يک 

پارچه نرم خشک، سطح را به طور يکسان پاک کنيد تا خشک شود. در انتها، همه جاهای مرطوب را خشک کنید.

احتیاط

از دستمال زبر استفاده نکنید و دستمال را زیاد محکم به سطوح نکشید. این کار ممکن است باعث خش افتادن سطوح شود.• 

مراقبت باشید سطوح تلویزیون در معرض پاشیدن آب یا مواد شوینده قرار نگیرد. اگر مایع وارد تلویزیون شود ممکن است عملکرد تلویزیون مختل • 
شود.

مراقب باشيد سطح تلويزيون در معرض حشره کش، حالل، تينر، يا مواد فرار ديگر قرار نگيرد. ممکن است این مواد با پوسته کردن رنگ، کیفیت • 
سطح را پایین بیاورند.

سطح پانل نمایش به شکلی ویژه عمل آوری شده است و می تواند به آسانی آسیب ببیند. با ناخنتان یا جسم سخت دیگر، سطح را نخراشید و • 
به آن ضربه نزنید.

اجازه ندهيد بدنه یا پایه تلويزيون به مدت طوالنی با يک ماده الستيکی يا PVC در تماس باشد. این کار ممکن است کیفیت سطح را پایین بیاورد.• 

دوشاخه برق

به طور مرتب، دوشاخه اصلی را با یک پارچه خشک پاک کنید. من و گرد و خاک ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

ی
دار

ه
گ
 ن

اطالعات در باره دفع در سایر کشورهای خارج از احتادیه اروپا

این مناد فقط در احتادیه اروپا معتبر است. 
اگر شما می خواهید این محصول را دور بیندازید، 

ً با مقامات یا فروشندگان محلی متاس  لطفا
بگیرید و درباره روش صحیح دفع سؤال منایید.
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