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Satellite PVR 

Sonicview 
SV-360 Elite 

PVR

األجهزة هذه شعبية زيادة بسبب و
توفر المنتجة  الشركات  أصبحت 
و ، قبل من كان ما اكثر النوع هذا
بهذه   Sonicview شركة لحقت لقد
مزود ريسيفر قدمت و المجموعة
 SV-360 Elite مزدوج بتيونر
نظرة  إلقاء ا  أردن طبيعيا  و ،  PVR

إلينا وصل قد و الجهاز على مقربة
شركة لنا أتاحت حيث أيام بضعة منذ

. هذا Sonicview

وجدنا الريسيفر عبوة فتحنا عندما
بداخلها ريسيفر أنيق المظهر باللون
أفقي شريط باستثناء بالكامل األسود

سهل مسجل ريسيفر
االستخدام

فى الكروم بلون الريسيفر بعرض
الشريط هذا يدور و اللوحة األمامية
الغلق الفتح و زر ) حول زرين أيضا
) األسهم حور أزرار ) و قائمة ال و زر
 OK زر و اسفل / أعلى / يسار ، يمين
بمنفذ الشريط هذا  يحيط  أيضا و (
األزرار  هذه تسمح و ، USB 2.0
حالة فى بالريسيفر الكامل بالتحكم
، بعد عن التحكم وحدة وجود عدم
الحجم صغيرة األزرار أن حيث  و
األصابع أصحاب  على يصعب  قد
فعالة الضغط عليها بطريقة الكبيرة
يغطى ، و األسهم أزرار خصوصا ،
لحمايتها  مطاطي USB غطاء منفذ
المطاطي الغطاء رفع يتم األتربة من

. الموصالت لكشف بسهولة

الخلفية اللوحة تجهيز تم قد و
هذا أن حيث و  جيدة  بطريقة
فسوف مزدوج تيونر  به  الريسيفر
  IF إشارات مداخل من زوجين تجد
على ذلك و لهما تمرير مخارج و
، الخلفية اللوحة من األيسر الجانب
RCA تعمل  جاكات يوجد بالطبع و
التماثلي االستريو للصوت كمخارج
صورة على للحصول و الصورة و
  S-Video صورة مخرج يوجد جيدة
  RCA من جاكات آخر أيضا طاقم و
و   Y  ، Pb) للصورة كمخارج تعمل
رقمي  صوت مخرج يوجد كما ، ( Pr
عالي صوت على للحصول ضوئي
RS- منفذ توالى يوجد كما الجودة ،
و   USB 2.0 و عدد2 منفذ 232

. رئيسي طاقة مفتاح

بالريسيفر ثابت الطاقة كابل و

منطقة فى لالستخدام  فيشة به و
الريسيفر يعمل و ، الشمالية أميركا
 ، فولت  95-250 طاقة معزز على
استخدام يمكن لهذا و 50/60هيرتز
، العالم فى مكان أي فى الريسيفر
، المالئمة الفيشة باختيار قم فقط
لإلرسال موالف مخرج يوجد ال و
معد أن هذا الريسيفر حيث األرضي
أميركا الشمالية أسواق لالستخدام فى

. موصالت سكارت يوجد ال كما ،

فان  الريسيفر لون عكس على  و
باللون أتت بعد  عن التحكم  وحدة
باللون صغير جزء ماعدا الفضي
تتناسب و  ، المنتصف فى  األسود
يديك راحة مع بعد عن التحكم وحدة
أزرار فان الريسيفر عكس على و
التعامل يمكن بعد عن التحكم وحدة
األصابع كان حجم أيا  بسهولة  معها
الدائرية األسهم أزرار تظهر  و ،
وحدة منتصف فى األسود الجزء وسط
حتى رؤيتها لوضوح بعد عن التحكم
و ، تماما مظلمة الغرفة كانت إذا
التحكم بعد عن التحكم لوحدة يمكن
جهاز مثل أخرى إلكترونية أجهزة فى
حيث  ، الفيديو DVD أو ، تليفزيون ال
األجهزة هذه جميع فى التحكم يتم

. شاملة بطريقة

اليومي االستخدام

الريسيفر إلى نظرنا قد و اآلن و
عند ما بداخلة نرى ، دعنا الخارج من
عند الحظناه قد شئ أول ، التشغيل
  Sonicview شعار أن هو التشغيل
من األيسر الجانب على أضاء قد 

تزداد شعبية أصبحت صلب بقرص المسجل المزودة الريسيفر أجهزة إن
أن يمكن التي  المتنوعة  الفضائية القنوات من العديد توفر مع  و  ، يوم كل
حضورك أثناء تعرض ليال تكون التي تفضلها قد فان إحدى البرامج تشاهدها
، تفقدها أن تريد ال التي المالكمة مباريات بطوالت إحدى ربما أو زفاف حفل
إعادة البرامج و هله تسجل أن و التي يمكن المسجلة الريسيفر هنا أجهزة نشكر

. لك مريح الحق فى أي وقت تم تسجية ما عرض
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SONICVIEW SV-360 ELITE PVR
A family-friendly receiver and easiest to 

use with a multitude of features

مما األزرق باللون األمامية اللوحة
جذاب و أنيق شكل الريسيفر أعطى
 SV-360 الريسيفر تشغيل عند و ،
يسألك  فسوف مرة ألول Elite PVR
: استخدامها  تريد التي لغة ال عن 
األلمانية ، الفرنسية ، اإلنجليزية
، الروسية ، اإليطالية ، األسبانية  ،
و التشيكية ، ندية الهول ، التركية
لغة ال اختيار تقم  م  ل إذا  و  ، البولندية
يقوم فسوف بسرعة لك المناسبة
اإلنجليزية اللغة باختيار  الريسيفر
فال لك ذلك حدث  إذا  و  ، أتوماتيكيا 
قائمة ال إلى العودة فيمكنك مشكلة توجد
، لك المناسبة لغة ال تغيير و الرئيسية
يذهب المناسبة  لغة ال اختيار عند  و
استقبال وضع  إلى مباشرة الريسيفر 
قنوات توجد ال  حيث و ، القنوات
فال يوجد الريسيفر ذاكرة على مخزنة

بالضغط قم  ، مشاهدته يمكن  شئ
التحكم عن وحدة فى قائمة ال على زر
الرئيسية قائمة ال على للدخول بعد
قائمة ال إن  تجد سوف و للريسيفر 
أربعة إلي تقسيمها تم قد الرئيسية
ضبط النظام ، التركيب مجموعات (
كل و ( المتقدم الضبط و المسجل ،
قوائم إلى  تقسم المجموعات تلك  من
تالية ال الخطوة فان بالطبع و ، فرعية
قائمة التركيب إلي تذهب المنطقية أن
OK يظهر  و عند الضغط على زر ،
منها تختار فرعية قوائم أربعة لك

يتناسب الريسيفر الطبق لكي ضبط
تستخدمه . األطباق الذي نظام مع

يظهر سوف األيمن الجانب فى  و
قوة مقياس لتوضيح شريطين لك
باللون الشريط  ، اإلشارة  جودة  و
بينما اإلشارة  قوة يوضح األخضر
جودة األحمر باللون  الشريط  يوضح 
الشرائط هذه تظهر تحت و ، اإلشارة

. الدرجة لتوضيح رقمي مقياس

هو ما معرفة يجب البدء قبل و
الطبق توصيل تم الذي اإلشارات مدخل
المدخلين كلى تستخدم كنت فإذا إليه
كل فى استخدمته الذي  الطبق فتذكر
اختيار أوال يجب طبيعيا  و  ، مدخل
أن حيث ، استقباله المراد القمر
 SV-360 Elite PVR الريسيفر
صناعي  قمر  195 ببيانات مبرمج
أخرى أقمار خمسة إضافة يمكنك و
األقمار من قائمة ال هذه و قائمة ال إلى
من أن الرغم محدثة على ذات بيانات
وجود يعد لها م ل األقمار أسماء بعض
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ينقصها كما ، أسمائها تغيير تم قد أو
و ، بعض األقمار الصناعية الجديدة
بوحدة ملونه أزرار وجود هنا نشكر
بسهولة نا ل تسمح بعد عن التحكم
بعض إلغاء أو تحرير أو إضافة فى

. األقمار

  Sonicview الريسيفر إن
/1.0/1.1/1.2 بروتوكوالت يدعم
بتوصيل  لك يسمح حيث  USALS
أنواع بكافة المزدوج تيونر ال مداخل
األطباق من ابتداء األطباق أنظمة
إن ، المتحركة األطباق إلى ثابتة ال
المجانية الفضائية القنوات معظم
القمر على توجد الشمالية أميركا فى
  INTELSAT AMERICAS 5
أردنا  لهذا و   ، شرق درجة  97 عند
، القمر استقبال هذا االختبار فى بدء
على موصال كان الطبق أن حيث و
باختيار  قمنا فقد  IF-A التيونر
الطبق  ضبط قائمة 1 من رقم التيونر
الشوشرة خفض وحدة إشارات تعمل و
كان  إذا 10750 ميجاهيرتز ، و على
تستخدمها التي الشوشرة خفض وحدة
محلة مذبذب معدالت على تعمل 
الترددات هذه قيم تجد فسوف مختلف
القيم هذه كانت إذا و قائمة فى مخزنة
يدويا عن إدخالها يمكن غير موجودة

. بعد عن التحكم وحدة طريق

ناقل اختيار الية ت ال الخطوة و
استخدام يمكن و القمر داخل للبحث
الختيار يسار  / يمين األسهم  أزرار
زر على الضغط يتم أو ناقل ال تردد
الترددات بالكامل  OK لمشاهدة قائمة
القمر ترددات قائمة تنا حال فى و
  INTELSAT AMERICAS 5
النواقل ترددات معظم كانت قد و ،

معظم أن  القول يمكننا  و حديثة 
األقمار لجميع حديثة النواقل ترددات

. األخرى

النواقل قائمة ترددات عرض عند و
تريد الذي  التردد اختيار يمكنك 

الضغط يتم ثم من و فيه البحث
كان  إذا  و  ،  OK زر على 

يمكنك ضروريا 
أو إضافة أو تحرير
الترددات بعض  إلغاء
طريق عن  ذلك  و

لأللوان طبقا  الموضحة األلوان 
بعد. عن بوحدة التحكم الموجودة

ترددات أن قبل من  ذكرنا كما و
واجهتك إذا  لكن و  حديثة النواقل 
يمكن حلها النواقل بعض مشكلة فى

و بيانات ال ضبط طريق عن يدويا
يمكنه الريسيفر هذا أن حيث لكن
عن األعمى البحث ية عمل إجراء
الريسيفر يقوم فسوف القنوات
فقط ، أتوماتيكيا  بيانات ال بتحديث 

األزرق على الزر باللون بالضغط قم
قائمة فتح عند بعد عن التحكم بوحدة
اختيار يمكنك ثم من و الطبق ضبط
أقمار عدة فى أو واحد قمر فى البحث

الوقت . فى نفس

قمر واحد لقد اخترنا البحث فى و
كلى القطبيتين فى اخترنا البحث و ،
اخترنا قد و  ( الرأسي و  األفقي )
البحث من بدال السريع طريقة البحث
زر على الضغط عند و ، التفصيلي
إجراء عملية البحث األعمى عن  تم O
قد و ، القطبيتين  كلى فى القنوات 
فقط  و 38 ثانية 4 دقائق هذا استغرق
لقياس هذه توقف ساعة م استخدم ل و
قائمة فى البحث وقت ظهر ولكن المدة
البحث تم وقد ، الريسيفر فى البحث
12.2 إلى 12.9 جيجاهيرتز  مدى فى
البحث زمن تقليل يمكن كان قد و
لقمر ل ضروري غير هذا أن حيث
 ،  INTELSAT AMERICAS 5
البحث مدى لتحديد طريقة توجد ال و
األعمى البحث ية لعمل الترددات فى
تقليل على  تساعد سوف التي  و

اختبار و طبيعيا أردنا . البحث زمن
الذي و  ، التفصيلي البحث طريقة 
و السريع البحث زمن نفس استغرق

. القوات نفس على الحصول تم

فى جديدة قنوات لدينا اآلن و
على الضغط عند و ، القنوات قائمة
القنوات  إحدى مشاهدة OK عند زر
و القنوات قائمة لك تظهر فسوف
ترتيب إجراء تريد انك تالحظ سوف
تضم قد  : ، كمثال قائمة  ل ل تنظيم  و
المشفرة و المجانية القنوات قائمة ال
القنوات ب تهتم تكن  م  ل إذا و ، معا
الملونة األزرار دور يأتي المشفرة 
أخرى مرة  بعد عن التحكم بوحدة 
يتم القنوات قائمة عرض فعند ،
األحمر باللون الزر على الضغط
المجانية القنوات  فقط تظهر  فسوف
الزر نفس  على  الضغط عند  و  فقط
القنوات تظهر  سوف أخرى  مرة
على الضغط عند و ، فقط المشفرة
القنوات تعود  أخرى مرة الزر  نفس
عند و ، معا  المشفرة و المجانية 
األصفر باللون الزر على الضغط
هجائية بطريقة القنوات ترتيب يمكن
أو الصناعي بالقمر  أو باألرقام  أو 

. ( افتراضي

يمكنك القنوات قائمة خالل من و
التيونر مداخل بين بسهولة تنقل ال
اللون ب الزر على  الضغط  بواسطة
SV- الريسيفر أن كما  ، األخضر
تقسيم  يمكنه  360 Elite PVR
إلى الشاشة على القنوات عرض
بصورة  مختلفة 4 ، 9 أو 16 قناة عدد
يتم ما استعراض يمكنك بهذا و ثابتة
يمكنك و ، األخرى على القنوات بثه



50 TELE-satellite & Broadband   —   10-11/2008   —   www.TELE-satellite.com

Channel List 

Dish Setting 

PIP Channel List 

PVR List 

بين تنقل ل ل األسهم أزرار استخدام
  OK زر الضغط على و عند الصور
، المشاهدة تستحق قناة تجد عندما
إلى الريسيفر ينتقل سوف عندها و

. اختبرتها التي قناة ال

أخرى و قناة بين زمن االنتقال إن
حوالي ثانية يتطلب ناقل نفس ال فى
قناتين بين  تنقل  ال تم إذا  و  واحدة
زمن يستغرق لفتين مخت باقتين فى
أن  يمكن هذه السرعة و ، ثانية  1.5
متعة تكون و لكن لن معها تتعايش
القنوات بين  تنقل ال محاولة  عن

. بسرعة

القنوات بعض  توجد بالطبع  و
تريد أو مشاهدتها فى ترغب التي ال
فى و  ، القنوات بعض اسم تغيير 
تحرير قائمة إلى اذهب الحالة هذه
ثانية ال قائمة ال هي و القنوات
و ، التركيب قائمة من الفرعية
سوف قائمة ال هذه إلى الذهاب عند
داخل المعروضة قناة  ال لك تظهر
الشاشة ايمن على صغيرة نافذة
يسار على لقنوات ل قائمة توجد و
بين القنوات تنقل ال يمنن ، و الشاشة
طريق عن قائمة ال هذه تشغيل عند
على و الضغط بين القنوات تنقل ال
تحتاج  سوف هنا من و ، OK زر
بوحدة الملونة األزرار إلى أخرى مرة
أو اإللغاء لسهولة ، بعد عن التحكم
، سرى برقم القفل أو التسمية إعادة
داخل من القنوات تصنيف يمكن و
الحصول يمكن و ، قائمة ال هذه
التشغيلى البرنامج معلومات على
حالة المصنع إعادة الريسيفر إلى و

. التركيب قائمة خالل من

إلى النظام ضبط قائمة تنقسم و
لك بضبط تسمح فرعية أربعة قوائم

الخاص لزوقك طبقا الريسيفر
ضبط قائمة خالل من  : كمثال ،
لغة القوائم تغيير المستخدم يمكنك
تغيير ، شفافية القوائم مدى ضبط ،
على المعلومات شريط بقاء مدة
أخرى أشياء إلي باإلضافة  الشاشة
اإلرسال استقبال ضبط يمكنك و ،
تغيير  و ،  PAL و NTSC الملون
أو   16:9) الصورة عرض طريقة
العرض  طريقة  اختيار أو  (  4:3
 letterbox ، pan & scan  )
يمكن و ،  ( بالكامل الشاشة  أو
يمكن و  ، الميقاتى زمن  ضبط
يدويا أو أتوماتيكيا التوقيت ضبط
الصيفي التوقيت ضبط أيضا و ،
يوجد بالطبع و ،،، الخ ، إلغاءه أو
أن ترغب  التي القنوات بعض 
طريق عن ذلك و يشاهدها األطفال

, سرى كود إدخال

الشخصي المسجل

و ، مسجل الريسيفر هذا إن نعم
سوف فانك مالحظة إذا كانت لديك
أن حيث الصلب القرص أين تسأل
 SV-360 Elite PVR الريسيفر
عليك و صلب بقرص مزود غير
خارجي و صلب قرص أن تستخدم
عن الريسيفر إلى توصيله يتم الذي
يمكن  و  USB 2.0 منفذ طريق

. فالشة ذاكرة توصيل أيضا

فالشة استخدام  اختبرنا  لقد  و
تركيب  و يمكن 4 جيجابايت بسعة
منافذ من منفذ أي فى الفالشة
استخدمنا  قد و الثالثة USB
الموجود   USB منفذ فى الفالشة
ية عمل إن ، األمامية باللوحة
يتم بحيث جدا سهلة التسجيل

األحمر باللون الزر على الضغط
و بعد  عن التحكم وحدة خالل من
و ، مباشرة التسجيل يبدأ عندها
أخرى قناة تسجيل تريد كنت إذا
قم القنوات إلحدى التسجيل أثناء
األخرى قناة  ال إلى تنقل ال ب ببساطة 
الضغط كرر و تسجيلها تريد التي
سوف و األحمر ، باللون على الزر
الوقت نفس فى قناتين ال تسجيل يتم
التوقف زر  على الضغط عند  و ،
قناة ل التسجيل وقف اختيار فيمكن

. معا االثنين واحدة أو

، تم تسجيله بما لمشاهدة قائمة و
يمكنك  و ، PVR قائمة إلى اذهب
بين تنقل ل ل األسهم أزرار استخدام
زر على اضغط  ثم  من  و قائمة  ال
بعد عن وحدة التحكم من التشغيل
أن كما ، المسجل البرنامج لعرض
وقف بأزرار  مزودة  التحكم  وحدة 
العرض السريع و التشغيل المؤقت

البطيء . العرض و و الترجيع

ضبطه يمكن ميقاتي يوجد كما
بينما للتسجيل أحداث ثمانية لعدد
توجد كما  ، المنزل خارج  تكون
البرنامج لحفظ الوقت ترحيل ميزة
األشخاص على الباب أحد دق عند
عند ثم من و فيلم جيد تشاهد أنت و
مشاهدة يمكنك المقاطعة من العودة
توقفت عندها التي النقطة فيلم من ال

.

من بعدد الريسيفر  أتى  قد و
صورة مثل المفيدة األخرى الميزات
استخدام يمكن و صورة داخل
األغاني ملفات كمشغل الريسيفر
بصيغة  الصور  عرض  أو  MP3
آخر  فى التقطها التي  JPEG

. أصدقائك و أقاربك مع رحلة
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Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 24.5 W 16.5 W 0.67
Operation 26.8 W 14.7 W 0.54
PVR 27.5 W 15.3 W 0.55
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Manufacturer Sonicview USA, Inc., San Diego California, USA

Tel +1-760-842-8931

E-mail sales@sonicviewusa.com

Model SV-360 Elite PVR

Function Digital Satellite PVR Receiver with two tuners

Channel Memory 6000

Satellites 195 (plus 5 user-settable)

Symbolrate 1-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

USALS yes

Audio/Video Outputs yes

Component Outputs yes (Y, Pb, Pr)

S-VHS Output yes

S-PDIF Output yes

USB 2.0 Interface yes, three

Power Supply 95-250VAC, 50/60Hz

After Stand-By the receiver is switched on at 10:18. The slight spike from 
14.7W to 15.3W occured when the memory stick was inserted. At 11:05 the 
receiver went into Stand-By, with the harddrive still active.

Ron Roessel
TELE-satellite

Test Center
USA

الخبراء تعليق
+

 Sonicview SV-360 Elite PVR الريسيفر
الموجودة و االستخدام فى الريسيفر اجهزة اسهل من
كتيب ان من الرغم على و   ، االيام  هذه االسواق  فى
اى لديك كان فاذا فقط االنجليزية باللغة التشغيل 
التشغيلى البرنامج وظائف جميع فان استفسار
يجعل مما فقط واحدة قائمة  من  عليها الدخول يتم
من العديد مع و العائلى لالستخدام مثالى  الريسيفر

. سعيد مستخدم اى يجعل سوف المزيا
_

الحديثة التليفزيون اجهزة لكنحيث ان االرضى و موالفلالرسال يوجد ال
مدى ضبط يمكن ال ، مشكلة يمثل هذا فال مختلفة مداخل من انواع لديها

. القنوات اثناء اجراء عملية البحث االعمى عن البحث ترددات


