




اضغط. و شاهد
اشترك بخدمة OSN Play واستمتع بمشاهدة أروع تجربة تلفزيونية أينما كنت

OSN وشاهد OSN Play واضغط على osn.com وكيفما شئت. قم بزيارة
.iPad على كمبيوترك المحمول والـ

OSN Play كيفية التسجيل في
للتسجيل في OSN Play عليك أن تكون في منزلك وتشاهد إحدى

قنوات OSN. وباستخدام الكومبيوتر الذي ترغب بتسجيله كجهازك الرئيسي،
قم بزيارة osn.com ثم اتبع الخطوات التالية:

1

2

7

3

4

5

6

اضغط على أيقونة التسجيل.
أدخل رقم البطاقة الذكية الشتراكك الرئيسي.

قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر.
قم بتحديد األسم الذي ترغب أن نخاطبك به عند 

مراسلتنا لك.  
أدخل عنوان بريدك اإللكتروني. 

وافق على الشروط واألحكام.
بعد إنشاء OSN ID الخاص بك سوف تستلم رمز تأكيد 

 OSN على شاشة التلفزيون من خالل جهاز استقبال

وستبقى ظاهرة على الشاشة لمدة 90 ثانية. وال داعي للقلق إذا 
فاتتك الرسالة حيث سنرسل لك الرمز عبر البريد التلفزيوني من 

خالل جهاز االستقبال أيضًا وقد يستغرق وصول الرسالة حوالي 30 
دقيقة. بعد ذلك سنرسل لك رابط بريد إلكتروني عليك الضغط عليه 

إلكمال عملية التسجيل.
اضغط على الرابط وأدخل OSN ID الخاص بك وكلمة السر ورمز 

التفعيل ستظهر رسالة ترحيب على الشاشة. أنت اآلن مستعد للبدء 
.OSN Play بمشاهدة
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اشترك بخدمة OSN Play مجانًا!

بما انك من مشتركي OSN الحاليين، نقدم لك خدمة OSN Play مجانًا.
اشترك اليوم بخدمة OSN Play واستمتع بمشاهدة المئات من الساعات من أفضل األفالم وأحدث المسلسالت وأشهر الترفيه العربي

والرياضة المدهشة والكثير غيرها عبر كومبيوترك المحمول.
لن يستغرق منك األمر أكثر من بضعة دقائق للتسجيل لتبدأ بالمشاهدة فورًا.

مالحظة هامة:
للتسجيل بخدمة OSN Play سوف تحتاج إلى رقم البطاقة الذكية من OSN. يمكنك إيجاد رقم البطاقة في الجهة الخلفية من البطاقة الذكية

أو الحصول عليها من رقم جهاز االستقبال الخاص بـOSN من خالل اتباع هذه الخطوات البسيطة:
 

• اضغط على زر Menu  الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
. • استخدم زر  للذهاب إلى اإلعدادات ثم اضغط على 

. • استخدم زر  مرة أخرى للذهاب إلى ضبط الجهاز واضغط على 
• أدخل رقمك السري المكون من 4 أرقام واضغط على  للتأكيد.

. • اذهب إلى تشخيص الجهاز واضغط على 
 

سيظهر رقم بطاقتك الذكية في الحقل األول، األمر بهذه السهولة!
ما الذي تنتظره؟ سجل اآلن لالستمتاع بالخدمة.

دليل المستخدم
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اختيار قنواتكم المفضلة 

دليل المستخدم
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لتسهيل االنتقال بين القنوات والمشاهدة يمكنكم تكوين 
قائمة من قنواتكم المفضلة. هنالك ثالثة طرق للقيام 

بذلك...
• اضغط على زر TV Guide  ثم 

   استخدم أزرار االتجاهات إليجاد 
   القناة التي تفضلها.

• اضغط على الزر  لتخزين قناتك 
   المفضلة.

• ستظهر عالمة  بالقرب من كل 
   قناة قمت باختيارها.

• لحذف القناة اضغط على الزر   مرة أخرى.

أو

• اثناء المشاهدة، اضغط على أحد أزرار االتجاهات 
   لمشاهدة الجدول اليومي.

• استخدم زري اتجاهي  و  لالنتقال بين القنوات.
. • الختيار القناة اضغط على الزر 

• لحذف القناة اضغط على الزر  مرة أخرى.

أو

• اضغط على زر  ثم اختر القنوات المفضلة
• اختر قائمة القنوات المفضلة التي تريد تعديلها

• اختر تعديل القنوات المفضلة من القائمة
• أضف أو أزل القنوات المفضلة بإستخدام زر  

• استخدم الزر  لتنظيم القنوات المفضلة
• يمكنك التنقل بين قوائم القنوات المفضلة في أي 

   وقت من خالل الضغط على زر  ثم الضغط على الزر 
    الختيار قائمة القنوات المفضلة التي تريد تفعيلها.



• لمشاهدة قائمة القنوات الكاملة 
.    اضغط على قائمة القنوات 

• استخدم أزرار  و  االتجاهات 
   للتصفح.

• اضغط على  مرة أخرى
   لمشاهدة القناة.

• لالنتقال إلى الصفحة التالية
   اضغط على  أو  للعودة. 

قائمة القنوات 
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إعدادات لغة البرنامج

 OSN هنالك بعض البرامج على
التي تأتي باللغتين العربية 

واإلنجليزية.
• لتحديد لغتك المفضلة، اضغط 

.    على زر اللغة والترجمة 
• استخدم أزرار االتجاهات لتحديد 

   اللغة واضغط على  بعد 
   اختيار لغتك المفضلة.

الترجمة
الترجمة متوفرة لبعض القنوات.

• اضغط على زر اللغة
.   والترجمة 

• استخدم أزرار االتجاهات لتحديد 
. كلمة الترجمة واختر لغتك الفضلة ثم اضغط على زر 

اختيار اللغة 

دليل المستخدم
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إذا نسيت تسجيل برنامجك المفضل 
أو فاتك أحد األفالم الرائعة بإمكانك 

مشاهدته عبر خدمة المشاهدة عند 
الطلب. حيث تجد فيه خزينًا من أفضل 

 HD األفالم والمسلسالت بتقنية
ومتوفرة لك لمشاهدتها متى ما 

شئت.

• الختيار برنامج، فقط اضغط على زر 

.    المشاهدة عند الطلب 
• قم باختيار نوع البرنامج ترغب 

   بمشاهدته على سبيل المثال فيلم 
   أو مسلسل.

• استخدم أزرار االتجاهات للبحث في 
   القائمة واضغط على  بعد اختيار البرنامج.

• هنالك خدمة مشاهدة عند الطلب مدفوعة 
   متوفرة أيضًا.

شاهد حسب الطلب 
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التقديم السريع
• للتقديم السريع فقط اضغط على 

.    زر 
• اضغط على نفس الزر مرة أخرى 

   لتسريع 
   التقديم.

• اضغط على  مرة أخرى لتقديم 
   فترات مدتها 15 دقيقة

• للعودة إلى المشاهدة الطبيعية 
.    اضغط على زر 

كيف تبطئ العرض
• لمشاهدة كل تلك التفاصيل 

   بالسرعة البطيئة، اضغط على  
   لإلعادة ثم اضغط زر  متبعًا

.    بزر 
• لزيادة سرعة العرض البطيء اضغط على زر  مرة أخرى.

. • للعودة إلى المشاهدة الطبيعية اضغط على زر 

التقديم السريع و العرض البطيء 

دليل المستخدم
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اإلعادة
• لمشاهدة لقطتك المفضلة من 

   جديد أو من أجل لحاق ما فاتك للتو، 
   ما عليك سوى الضغط على

   زر  . اصغط على نفس الزر   
   مرة أخرى لتسريع اإلعادة.

• اضغط على  مرة أخرى إلعادة 
   فترات مدتها 15 دقيقة.

• للعودة إلى المشاهدة الطبيعية 
  .    اضغط على زر 

• إذا قمت بإعادة برنامج تلفزيوني 
   وأردت العودة لمتابعة اإلثارة اضغط

   على زر  واختر كلمة اللحاق 
   Yes عندما تظهر على الشاشة ثم 

.    اضغط على زر 
   لالستمرار بالترجيع اضغط على كلمة 

.No   

اإلعادة  
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اإليقاف المؤقت

إذا كنت بحاجة لإلجابة على الهاتف أو 
ترك الغرفة لوقت قصير، فيمكنك 
إيقاف اإلثارة لفترة مؤقتة. ومهما 
كنت تشاهد سواء فيلم أو برنامج 

تلفزيوني أو حتى البث المباشر 
ما عليك سوى الضغط على  

وستتوقف اإلثارة. بعد ذلك يمكنك 
استئناف المشاهدة من خالل الضغط 

. األمر بهذه السهولة. على زر 

خذ استراحة 

دليل المستخدم
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مع خاصية رقابة اآلباء يكون لديكم 
األمان المضاف والتمكن من اختيار 

القنوات والبرامج التي تشاهدها 
عائلتك بإمكانك تقييد أو حجب برامج 

معينة أو حتى قنوات.
• اضغط على زر Menu  واختر 

   اإلعدادات.
• اختر رقابة اآلباء من على قائمة 

   الشاشة.
• أدخل الرمز السري )0000(.

• اتبع التعليمات على الشاشة لحجب 
   القناة أو لتحديد أعمار المشاهدة.

تعرفوا على تقييم أعمار المشاهدة
OSN لبرامج

استخدام رقابة اآلباء 

FAM
PG

15
18
R

مالئم لجميع أفراد العائلة
ننصح مشاهدته مع إشراف عائلي

غير مالئم لمن هم دون 15 سنة
غير مالئم لمن هم دون 18 سنة 

للكبار فقط.
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دليل المستخدم

  Play List األيقونات الموجودة في
 في TV Guide  ستوضح 

لك وضعية البرامج التي اخترتها 
للتسجيل.

 جاري التسجيل

 برنامج مسجل

 حدد للتسجيل

 جاري التسجيل الجزئي

 برنامج سجل جزء منه

 فشلت عملية التسجيل

 تمت مشاهدته أو مشاهدة
      جزء منه

 حدد للتسجيل كجزء من مسلسل

هل تود معرفة ما يتم تسجيله حاليًا؟
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لتسهيل عملية التسجيل، يمكنك 
تسجيل برامج تعرض خالل 8 أيام 

القادمة.
    TV Guide فقط اضغط على زر •

   لمشاهدة جدول برامج 8 أيام 
  القادمة.

• استخدم زري اتجاهي األعلى 
   واألسفل ثم اضغط على زر   

   للتسجيل.
• لتسجيل مسلسل كامل، حلقة تلو 

   األخرى، فقط اضغط على زر  
   للتسجيل مرتين إلظهار أيقونة رابط 

. سيتم     التسجيل 
   اآلن تسجيل كافة الحلقات تلقائيًا 

   وستظهر في قائمة برامجك.  
لإللغاء اضغط على  مرة أخرى. 

ضمن الدليل التلفزيوني لثمانية أيام القادمة يمكنك وضع تذكير 
   لكي ال تنسى ما الذي تسجله.

• اضغط على زر  على البرنامج المحدد. 
. وسيظهر التذكير على الشاشة قبل حلول موعد بث البرنامج. • اختر وضع تذكير واضغط على 

• اضغط على  وسيتم تسجيل البرنامج في الوقت المناسب.
• اختر رابط التسجيل  إذا رغبت بتسجيل مسلسل كامل.

تسجيل برنامج من الدليل التلفزيوني لثمانية أيام قادمة 

5



دليل المستخدم

ليس لديك الوقت لمشاهدة برنامجك 
المفضل؟ فقط قم بتسجيل البرنامج

لكي ال يفوتك منه شيء.
 OSN Plus HD Box مع جهاز استقبال

بإمكانك تسجيل ما يصل إلى 150 
ساعة من المحتوى التلفزيوني. إليك 

الطريقة...

تسجيل البرنامج الذي تشاهده 
حاليًا

• فقط اضغط على زر  وسيتم 
   تسجيل البرنامج الذي تشاهده حاليًا.

تسجيل برنامج قادم
• استخدم أزرار االتجاهات لمعرفة

   ما يعرض حاليًا والحقًا وفيما بعد 
   واضغط على زر  على البرنامج المحدد.

تسجيل مسلسل كامل
.  )Series Link( لتسجيل مسلسل كامل حلقة تلو األخرى، فقط اضغط على زر  مرتين وستظهر أيقونة رابط المسلسل •

.  Play List سيتم اآلن تسجيل كافة حلقات المسلسل تلقائيًا وستظهر في •
   إللغاء التسجيل، اضغط على زر  مرة أخرى.

مستعد للتسجيل؟ 
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ما المعروض اآلن، والحقًا وفيما بعد في نفس اليوم؟ 

استخدم أزرار االتجاهات على جهاز 
التحكم عن بعد لمشاهدة الترفيه 

التلفزيوني لليوم بأكمله عبر كافة 
القنوات.

• استخدم زري  و  لتصفح جدول  
   البرامج اليومي للقناة التي 

   تشاهدها حاليًا.
• لمشاهدة قوائم برامج القنوات 

   األخرى استخدم زري االتجاهين
     و  ، ثم استخدم   و     

    لمشاهدة جدول برامج اليوم.
• لمشاهدة البرامج المتوفرة على 

   القنوات األخرى والتي تعرض 
   محتوى مشابه لما تشاهده اآلن 

   مثل الرياضة، اضغط على أي 
   من أزرار االتجاهات متبعًا بالزر  . استخدم زري    و   لتصفح أنواع البرامج المختلفة ثم اضغط على  لالختيار.

• بعد ذلك استخدم زري  و  لمشاهدة 
   القنوات.

• للعودة إلى دليل القنوات الرئيسي اضغط على الزر  واستخدم زري   و  
.    لتحديد كل القنوات ثم اضغط على 
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دليل المستخدم

ما البرامج المعروضة على OSN خالل 
8 أيام القادمة؟ كلها بين يديك، 

.  TV Guide فقط اضغط على زر

• خطط ما ترغب بمشاهدته لألسبوع 
   القادم. تأكد من يوم ووقت عرض 
   برامجك المفضلة وشاهد الوصف 

   التفصيلي لكل برنامج باللغتين 
   العربية واإلنجليزية.

• حدد جدول تسجيل البرامج لكي 
   تتمكن من مشاهدة ما تريد متى 

   تريد.

خطط مشاهدتك وبرامجك المسجلة ألسبوع كامل 
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استعدوا...
... لعالم جديد من الترفيه المنزلي مع جهاز استقبال OSN Plus HD حيث تستطيعون مشاهدة

ما تريدون متى ما تريدون واالختيار بأكمله يعود إليكم.

سيساعدكم جهاز التحكم عن بعد لالستفادة القصوى من جهاز استقبال OSN Plus HD. فيمكن 

استخدامه لتسجيل برامجكم المفضلة أو حتى المسلسالت الكاملة أو مشاهدة أفضل المسلسالت 

واألفالم بتقنية HD وحتى إمكانية اإليقاف المؤقت والتقديم السريع عندما ترغبون بذلك..

 

وهناك الكثير الذي يمكنكم اكتشافه، ولمساعدتكم في البدء باالكتشاف، وضحنا لكم في الصفحات 

osn.com/PlusHD ولمعرفة المزيد يمكنكم زيارة .OSN Plus HD التالية كل ميزات جهاز استقبال

لنبدأ إذن...
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