
ZEM رمز رقم ZEM رمز رقم ZEM رمز رقم

ZM 2326
תואם טושיבה סמארט 1 ZM 2346

תואם LG סמארט 2 ZM 2320
תואם סמסונג סמארט 3

ZM 2366
תואם פנסוניק סמארט 4 ZM 2624

תואם פוגיקום סמארט 5 ZM 2394
תואם SONY סמארט 6

ZM 2590
תואם TCL סמארט 7 ZM 2594

תואם הייסנס סמארט 8 ZM 2220
YES תואם 9

ZM 2313
TV תואם סלקום 10 ZM 2314

TV תואם פרטנר 11 ZM 2219
HOT תואם 12

ZM 5000 تعلیماتالتشغیل
مالئمة رمز الموجھ ZM لتشغیل كامل لالجھزه ترمیز الموجھ )تنفیذ رمز ZEM بالموجھ(

وضیعة النوم
. TV ألدالھ بوضعیة النوم تعمل فقط بوضع

	 .. TV یجب الضغط على الزر
اضغط ضغطھ طویلة على الزر } SLEEP { لمدة 3 . 	

ثواني حتى LED الموجھ یضيء بالون األحمر.

ادخل الوقت الذي ترید إغالق التلفاز بھ 99-	0 دقائق . 3
و LED الموجھ یغلق .

بعد البرمجة یجب توجیھ الموجھ مباشرة للتلفاز, غیر . 	
ذلك دالة وضعیة النوم ال تعمل.

إلزالة العملیة اضغط ضغطة طویلة ومستمرة بنفس . 	
.} SAT { + } POWER { الوقت على األزرار

	 ..SAT أو TV یجب اختیار الترمیز المطلوب , اضغط على زر
اضغط ضغطة طویلة ومستمرة على األزرار }SAT{ + }POWER{ أو }TV{ لمدة 3 ثواني حتى . 	

یضيء LED الموجھ بلون احمر .

 ادخل 	 أرقام من رموز ZEM من داخل ألقائمھ ال اختیار الرمز المطلوب .. 3
 مثال : اختار رمز 	00	 ZEM یجب الضغط على األزرار 	00	 للموافقة على الرمز في الموجھ .

 • تحذیر : بعد 0	 تجارب یقفل الموجھ على الرمز األخیر .
 إدخال رمز غیر صحیح یؤدي إلى إضاءة 	 LED اضائات متقطعة .

 وإذا لم یتم أي عمل بالموجھ لمدة عشر ثواني یجب إعادة الترمیز من جدید .
 اختصار طریق ترمیز الموجھ :

یجب ضغط ضغطھ مستمرة ومتتالیة على زر TV والعدد المطلوب .

	00	  =ZEM	TV + : مثال

أو+

بحث أوتوماتیكي / یدوي
أوتوماتیكي

	 ..SAT أو TV یجب تشغیل الجھاز واختیار الترمیز المطلوب , اضغط على
اضغط ضغطھ طویلة ومستمرة على الزر } SAT { أو } TV { لمدة 6 ثواني حتى LED الموجھ یضيء . 	

بشكل متقطع بلون احمر.
للمحا فضة على الرمز والخروج من ألدالھ یجب الضغط على زر OK عندما یكون الجھاز قید اإلیقاف .. 3

یدوي
	 ..SAT او TV یجب تشغیل الجھاز واختیار الرمز المطلوب , زر
اضغط ضغطھ طویلة ومستمرة باألزرار } +SAT { + } CH { أو } TV { لمدة 	 ثواني حتى LED الموجھ . 	

 یضيء بلون احمر.
كل ضغطھ وحیده على زر } +CH { أو } -CH { یغیر رمز الموجھ عن بعد بشكل أسرع .

للمحا فضة على الرمز والخروج من ألدالھ یجب الضغط على زر OK عندما یكون الجھاز قید اإلیقاف .. 3

إذا لم یتم أي عملیھ للنسخ خالل 0	 ثانیھ یجب أعاده عملیھ النسخ من جدید

ZEM لمعرفة رمز
لكي نعرف رمز الموجھ المبرمج یوجد 

إمكانیة معرفة رقم الرمز. 
 یجب اختیار الترمیز المطلوب , زر. 	

} SAT { أو } TV {
اضغط ضغطة طویلة ومستمرة بنفس . 	

 الوقت مع األزرار
} TV { أو } SAT { + } POWER { 
لمدة ثالث ثواني حتى LED الموجھ 

یضيء باللون األحمر. أو

ادخل الرمز 990 حتى LED الموجھ . 3
یضيء بشكل متقطع مرتین باللون األحمر 

ویقفل.
اضغط على األزرار حسب الترتیب . 	

 ZEM حتى تعرف رقم رمز 	/	3//	
على ید اإلضاءة المتقطعة .بالعدد صفر ال 

یوجد أي إضاءة.

ZEM: 2185 مثال:رمز رقم
اضغط على الزر 	 = ضوءین متقطعین.

اضغط على الزر 	 = ضوء متقطع واحد.
اضغط على الزر 3 = ثمن أضواء متقطعة

اضغط على الزر 	=	 اضواء متقطعة.

أو+

حجم صوت التلفزیون
ھذه وضیفھ مفیدة عندما ترید التحكم في حجم 
صوت التلفزیون في نفس الوقت عندما تشغل 

. HOT أو YES محكم الصحن
یجب وضع رمز التلفاز لكي تشغل الدالة .. 	
اضغط ضغطھ مطولھ ومستمرة بنفس الوقت . 	

على األزرار } SAT { + } POWER { لمدة 
3 ثواني حتى LED الموجھ یضيء بلون احمر 

ادخل رمز 993 و LED الموجھ یضيء . 3
مرتین بشكل متقطع

للموافقة والحفظ على الزر TV و LED الموجھ . 	
یضيء مرتین بشكل متقطع حتى أالن یمكن 

. DVB تغیر حجم صوت التلفاز بوضعیھ
إللغاء العملیة یجب الرجوع على العملیة 3-	 . 	

 LED و } VOL+ { وبعد ذلك الضغط على زر
الموجھ یضيء بشكل متقطع 	 مرات للموافقة 

على العملیة .

+

إذا لم یتم أي عمل بفترة النسخ خالل 0	 
ثانیھ یجب تشغیل عملیة النسخ من جدید

التعلم
یوجد إمكانیة للتعلم ( النسخ) رموز أخرى 

لموجھات غیر معدات بداخل الموجھ .
	 ..} SAT { أو } TV { یجب اختیار الزر
اضغط ضغطھ طویلة ومستمرة على األزرار . 	

} +SAT { + } VOL { أو } TV { لمدة 	 
ثواني حتى LED الموجھ یضيء مرة واحده . 

أالن الموجھ جاھز للنسخ .

یجب توجیھ الموجھ األصلي إلى الموجھ 3-	 . 3
000	 ZM سم .

اضغط على الزر في الموجھ األصلي الذي . 	
ترید نسخ دالتھ . LED الموجھ یضيء بشكل 
متقطع وبعد ذلك یجب اختیار الزر المطلوب 

000	 ZM ب
للموافقة واإلنھاء العملیة اضغط ضغطھ . 	

 طویلة ومستمرة باألزرار
.} TV { או } SAT { + } VOL- {

أو+

או+

إذا لم یتم أي عملیھ للنسخ خالل 		 ثانیھ
یجب أعاده عملیھ النسخ من جدید .


