
Beo4 
اإلضافية األزرار  معجم



في  مشغل CD ثان املدمجة 2) لتشغيل (مشغل األسطوانات CD2*

معينة. Bang & Olufsen صوت أنظمة
أسطوانات  عارض فيديو مدمجة) لتشغيل (عارض أسطوانات CDV

.Bang & Olufsen الصورة بنظام موصل مدمجة فيديو
 Bang & Olufsen التليفزيون أجهزة في القنوات أرقام إللغاء CLEAR

.V.SETUP إضافة يجب أوًال ،CLEAR إلى وللوصول احلديثة.
فضًال  معينة. Bang & Olufsen أجهزة في الوقت CLOCK يعرض

للحصول على املطلوب للجهاز الصحيح املستخدم دليل إلى ارجع
املعلومات. من مزيد

.Beo4 أجل من مخصص جهاز إعداد برمجة من ?CONFIG ميكنك

والصوت. الصورة ألجهزة أجهزة وميكنك اختيار إعدادات
معني  عداد موضع على العثور لك يتيح العداد) (موضع COUNTER

أدخل إلظهار COUNTER ثم تكرارًا LIST بشريط فيديو. اضغط
األرقام. مفاتيح مستخدًما الصحيح العداد موضع

د

 Bang & Olufsen تطبيقات أجل الباب) من (كاميرا DOORCAM*

خاصة.
الزر ضغط عند الشاشة في الرقمي) تظهر DTV (SAT*) (التليفزيون

مصدر  Beo4 سيشغل بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في DTV (SAT*)
.Bang & Olufsen الرقمي TV

في الشاشة االستعماالت) تظهر متعددة رقمية (أسطوانة DVD

 Beo4 بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في DVD عندما تضغط الزر
.DVD سيوجه إلى عارض

ثان) لتشغيل  فيديو مسجل أو DVD عارض) DVD2 (V.TAPE2*)

اضغط .Bang & Olufsen الصورة بنظام موصل ثان فيديو مسجل
GO لعمل ذلك. 

هـ

CD في  ملسارات مبرمج إلى تسلسل EDIT يستخدم لالستماع

.BeoSound 9000

و

في نظام  مثالًيا الصورة جلعل تنسيق (تنسيق الصورة) FORMAT

دليل إلى ارجع فضًال .Bang & Olufsen عريضة شاشة صورة
املعلومات. من ملزيد املناسب املستخدم

مثًال صوت  ويحول نشطة، الصوت/الصورة وظيفة أن على يدل AV

وينطبق أو العكس. صوت بنظام املوصلة السماعات إلى التليفزيون
ببعضهما. موصلني نظاما الصوت والصورة كانا فقط إذا ذلك

أجل  من جلهاز الصورة مخصص Beo4 إعداد أن على AVANT يدل

.BeoVision Avant

للنسخة مخصص جلهاز الصورة Beo4 إعداد أن على AVANTUS يدل

.BeoVision Avant من األميركية
.V.AUX ثم AV الختيار A-V.AUX (AV V.AUX)

.N.RADIO ثم AV الختيار (AV النت AV-N.RA (راديو

.PC ثم AV الختيار AV-PC (AV PC)

الختيار AV ثم  (AV 2 الفيديو أشرطة *A-V.TP2 (مسجل

.V.TAPE2*

مخصص من أجل جلهاز الصورة Beo4 إعداد أن على AV5 يدل

.BeoCenter AV5

مخصص من أجل جلهاز الصورة Beo4 إعداد أن على AV9000 يدل

.BeoSystem AV9000

ب

أنظمة  يكون جلميع جلهاز الصوت Beo4 إعداد أن على BASIC يدل

.BeoSound 9000 غير Bang & Olufsen الصوت
أنظمة في التردد منخفض الصوت مستويات  BASS لضبط

إلى BASS يجب إضافة إما  للوصول Bang & Olufsen معينة.

وإذا أردت تخزين  A.SETUP أو V.SETUP حسبما يكون مناسًبا.

من  ملزيد الصوت) (تخزين S.STORE إلى ارجع الصوت، ضبطات
املعلومات.

وحدة  البطاريات في تغيير وقت حان قد على أنه BATTERY يدل

.Beo4 بعد عن التحكم
أجل  من جلهاز الصورة مخصص Beo4 إعداد أن على BC1 يدل

.BeoCenter 1

أجل  من جلهاز الصوت مخصص Beo4 إعداد أن على BS9000 يدل

.BeoSound 9000

أجل  من جلهاز الصورة مخصص Beo4 إعداد أن على BV1 يدل

.BeoVision 1

ج

كاميرا  دخل الختيار (كاميرا الفيديو) CAMERA (CAMCORD*)

.Bang & Olufsen الفيديو بأنظمة الصورة
عندما تضغط  الشاشة املدمجة) تظهر في (مشغل األسطوانات CD

مشغل  إلى Beo4 سيوجه بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في CD الزر
.Bang & Olufsen CD

النسخ على فقط تنطبق * بالعالمة املميزة مالحظة! "األزرار"

.Beo4 بعد التحكم عن وحدة السابقة من

ا

موصل  إضافي جهاز أي (مصدر صوت إضافي) لتشغيل A.AUX

.Bang & Olufsen بنظام الصوت
إضافة "أزرار" ومتكنك من .Beo4 إعداد منط في كخيار ?ADD تظهر

 Beo4 منط استعداد إلى صل .Beo4 شاشة عرض إلى إضافية
ميكنك  التي "األزرار" في إظهار وابدأ GO اضغط ثم ،ADD? وأظهر
أول  ليكون حالًيا يظهر الذي "الزر" إلضافة GO اضغط – إضافتها
3 لتجعل  مثًال اضغط أو – LIST تضغط عندما يظهر إضافي "زر"

"األزرار" اإلضافية.  قائمة في 3 رقم ترتيبه
 DVD2 ثم AV الختيار (AV 2 الفيديو A-DVD2 (A-V.TP2*) (مسجل

.(V.TAPE2*)
عندما  الشاشة في (مسجل الصوت) تظهر A.MEM (A.TAPE*)

بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في A MEM (A TAPE*) الزر تضغط
.Bang & Olufsen مسجل الصوت Beo4 سيوجه إلى

ثان صوت مسجل 2) لتشغيل الصوت A.MEM2 (A.TAPE2*) (مسجل

.Bang & Olufsen الصوت بنظام موصل
.N.MUSIC ثم AV الختيار (AV النت A-N.MUS (موسيقى

فضًال ألنظمة الصوت. نظام إعداد (خيار الصوت) لبرمجة A.OPT

الشرح.  من ملزيد OPTION? ارجع إلى
"لألزرار"  الوصول إلى قائمة لك يتيح الصوت) (إعداد A.SETUP

 Bang & Olufsen صوت أنظمة صوت لضبط املطلوبة اإلضافية
التالية  »األزرار« إظهار لتتمكن من A.SETUP معينة، ويجب إضافة

الصوت:  لضبط
Bass (صوت  مستويات ضبط إلى الوصول لك يتيح – BASS

لنظام صوت.  منخفض التردد)
Treble (صوت  مستويات ضبط إلى الوصول لك يتيح – TREBLE

صوت. لنظام التردد)  عالي
Loudness على  إلعداد الوصول يتيح الصوت) – LOUDNSS (علو

من املعلومات. ملزيد LOUDNSS إلى ارجع فضًال ،Off أو On 

ضبطات لتخزين الوصول لك يتيح S.STORE (تخزين الصوت) –

املعلومات.  من ملزيد S.STORE إلى ارجع فضًال الصوت،
عندما تضغط  الشاشة (مسجل أشرطة الصوت) تظهر في A.TAPE*

إلى  Beo4 سيوجه بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في A TAPE* الزر
.Bang & Olufsen الصوت أشرطة مسجل

صوت أشرطة مسجل لتشغيل *A.TAPE2 (مسجل أشرطة الصوت 2)

.Bang & Olufsen الصوت بنظام موصل ثان
ويكون إعدادا .Beo4 أجل جهاز صوت من إعداد الختيار AUDIO?

AUDIO1 و AUDIO2 متاحني. األجهزة
جميع يدعم .Beo4 أجل من جهاز صوت إعداد الختيار AUDIO1

.BeoSound 9000 غير Bang & Olufsen الصوت أنظمة
يدعم .Beo4 أجل من جهاز صوت إعداد الختيار AUDIO2 

.BeoSound 9000
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أجل  من جلهاز الصورة مخصص Beo4 إعداد أن على MX يدل

للنسخ  استخدامه أيًضا MX يجب جهاز وإعداد .BeoVision MX

BeoVision MX وأنظمة الصورة  تليفزيونات من  األقدم
تلك  مثل وضبط موالفة أجل ومن األقدم األخرى. Bang & Olufsen

.V.SETUP إضافة أوًال يجب مسبًقا، األقدم األنظمة

ي

.NONE جلهاز الصورة يكون Beo4 إعداد أن على NONE يدل

جهاز صوت فقط – إعداد Beo4 على برمجة إذا أردت ويستخدم
الصورة. قائمة وظائف تضمني بدون

املوسيقى  مسارات إلى لالستماع النت) (موسيقى N.MUSIC

اضغط GO لعمل  على PC موصل. املخزنة wma و mp3 بتنسيق
إلى االستماع وأثناء الشاشة، N.MUSIC في يظهر بينما ذلك.

املسارات؛  أو   خالل للتنقل ضغط أو  ميكنك املسار،
االستماع  إليقاف GO و STOP و أخرى، استماع قائمة إلى للتغيير

واستئنافه. مؤقًتا
 PC طريق عن اإلنترنت راديو للوصول إلى النت) (راديو N.RADIO

الشاشة، بينما يظهر N.RADIO في GO لعمل ذلك. موصل. اضغط
خالل  للتنقل ضغط أو  ميكنك املسار، إلى االستماع وأثناء
و STOP و  استماع أخرى، قائمة املسارات؛ أو  للتغيير إلى

واستئنافه. مؤقًتا االستماع إليقاف GO

ك

 Beo4 إعداد منط إلى تصل عندما خيار) تظهر (برمجة OPTION?

من  ميكنك تكرارًا). LIST اضغط ثم ،LIST و Standby (اضغط

ثم ،GO اضغط ا. Bang & Olufsen مسبقً برمجة إعداد نظام

عملها: تريد التي املسبقة اخليار نوع برمجة لعرض LIST 

الصورة)  V.OPT (خيار

الصوت)  A.OPT (خيار

الوصل)  L.OPT (خيار

املناسب. اخليار أدخل رقم اخليار الصحيح، وعندما يعرض

ل

صفحات  الختيار التليفزيوني) النص صفحة (اختيار PAGE

(حيث  Bang & Olufsen معينة بتليفزيونات تليفزيونية نصوص
رقم  أدخل إليها). للوصول مطلوًبا GO TO عادة يكون ضغط

اضغط أو   أو تريدها، التي الصفحة
حاسب شخصي  من Beo4 لضبط الصوت PC اختر PC الستخدام

.Bang & Olufsen BeoLink بنظام موصل

مجسم  صوت على للحصول صوت/صورة) تستخدم (وصل LINK-AV

غرفة  في الرئيسية الغرفة Bang & Olufsen في صورة نظام من
الوظيفة وهذه تليفزيون. عادة ثان، صورة مصدر بواسطة متصلة

موصًال للتليفزيون مشفرة قنوات مستقبل هناك يكون عندما مفيدة
قائمة إلى الوظيفة الغرفة الرئيسية. أضف في الصورة بنظام

اضغط TV لعمل  إلظهار LINK-AV ثم LIST اضغط ،Beo4 وظائف
ذلك.

متصلة. غرفة في N.MUSIC L-N.MUS الختيار

متصلة. غرفة في N.RADIO L-N.RA الختيار

غرفة أجهزة أجل من نظام إعداد الوصل) لبرمجة L.OPT (خيار

 OPTION? إلى ارجع وصل. خيار L.OPT لبرمجة استخدم متصلة.
املعلومات. من ملزيد

في الصوت علو وظيفة الصوت) لتشغيل/إيقاف LOUDNSS (علو

عند  فقط متاًحا Bang & Olufsen معينة. LOUDNSS يكون أنظمة
عن الصوت علو وظيفة تعوض .V.SETUP A.SETUP أو إضافة

واملنخضفة العالية للمستويات اإلنسان أذن حساسية ضعف
مستويات إلى االستماع عند الترددات وعالية لألصوات منخفضة

اضغط إلظهار LOUDNSS ثم LIST اضغط منخفضة. صوت حجم
أردت  وإذا إيقاف. أو تشغيل على الصوت علو إلعداد تكرارًا GO

ملزيد  الصوت) (تخزين S.STORE إلى ضبط الصوت، ارجع تخزين
املعلومات. من

.PC الختيار LINK ثم L-PC (Link PC)

.PHONO LINK ثم L-PHONO* (link PHONO) الختيار

إشارة  لتوزيع املواقف بعض في يستخدم L-V.AUX (Link V.AUX)

املتصلة. الغرفة جهاز التليفزيون الرقمي إلى إرسال مستقبل
الختيار LINK ثم الفيديو 2) أشرطة مسجل *L-V.TP2 (وصل

.V.TAPE2*

ط

تليفزيونات  في التليفزيوني: Mix) يستخدم  MIX (النص

على  التليفزيوني النص صفحة لتركيب Bang & Olufsen معينة

إلظهار  تكرارًا LIST واضغط ،Teletext صل إلى صورة التليفزيون.
.GO اضغط MIX ثم

تنظيم إعادة من ميكنك ،Beo4 إعداد منط في تظهر كخيار MOVE?

صل .Beo4 شاشة في اإلضافية "األزرار" به تظهر الذي الترتيب
GO ثم ابدأ في  اضغط ،MOVE? وأظهر Beo4 إعداد منط إلى

GO لنقل "الزر" الذي  اضغط – نقلها تستطيع التي إظهار "األزرار"
أو – LIST تضغط يظهر عندما إضافي "زر" أول حالًيا ليكون يظهر

قائمة جميع "األزرار"  في رقم 3 ترتيبه 3 لتجعل اضغط مثال
اإلضافية.

ز

صفحة التليفزيونية) تظهر النصوص فهرس INDEX (صفحة

INDEX إلى أضف .(100 (صفحة التليفزيونية النصوص فهرس
 TEXT بضغط  التليفزيوني النص إلى Beo4. صل وظائف قائمة

الصفحة.  إلظهار GO إلظهار INDEX واضغط تكرارًا LIST واضغط

ح

في إعداد معني مصباح ضوء املصباح) لتشغيل (التحكم في LAMP

اإلضاءة في حتكم وحدة ذلك تركيب يتطلب –  اإلضاءة
إذا "الزر" وأضف ،LAMP إلظهار LIST اضغط .Bang & Olufsen

.(9 – 1) للمصباح املناسب الرقم أدخل ثم بالفعل، متاًحا يكن لم
تليفزيونات  في كبير) يستخدم التليفزيوني: (النص LARGE 

التي  التليفزيوني النص صفحة لتكبير Bang & Olufsen معينة

إلظهار  تكرارًا LIST اضغط ثم ،Teletext إلى صل تشاهدها.
اضغط GO لتكبير  الصفحة. من جزء GO لتكبير LARGE واضغط

حجم  إلى الصفحة إلعادة GO واضغط الصفحة من الثاني النصف
النص التليفزيوني الطبيعي. صفحة

ثان) الختيار  فيديو أشرطة مسجل أو DVD عارض L-DVD2 (لوصل

.DVD2 ثم LINK

تضغط الزر  عندما الشاشة اإلضاءة) تظهر في في (التحكم LIGHT

وحدة  نحو Beo4 سيوجه بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في LIGHT

.Bang & Olufsen حتكم اإلضاءة (وحدات)
محدًدا.  زر LINK عادة استخدام يكون حيثما استخدامها LINK يجب

التالي:  Beo4 لتحقيق إلى يضاف أن  LINK يجب

قنوات إلى مستقبل الوصول بإمكانك يكون في أن رغبت إذا .1
بغرفة املوجود الصورة جهاز من الرئيسية الغرفة في مشفرة موجود

 TV اضغط Beo4 ثم عرض شاشة LINK في أظهر مثالً، متصلة،
ذلك.  لعمل

والرئيسية املتصلة الغرفتني في متاًحا املصدر نفس كان إذا .2
إلى أن تصل املتصلة الغرفة في وأنت وترغب مثالً، كلتاهما،

املوجود الفيديو من مسجل بدًال الرئيسية الغرفة في فيديو مسجل
اضغط  Beo4 ثم عرض شاشة LINK في أظهر املتصلة، الغرفة في

 V MEM (V TAPE*) لعمل ذلك. 
في موجود ،BeoLab 3500 متصلة، مثًال غرفة جهاز إذا كان .3

 Ouverture و Avant مثًال رئيسية، كجهاز غرفة نفسها الغرفة
.(Option 4) 

مجموعة سماعات  مثالً، تكون، حيث التكامل، إعدادات أجل من .4
مثالً،  يكون، حيث متصلة، أو غرفة تليفزيون في مع موجودة X- tra
تليفزيون  مع متصلة غرفة في X- tra موجودة تليفزيون مجموعة

إعدادات أي ولتنشيط .LX2802 ،ًقدمي، مثال Bang & Olufsen

املناسب  املصدر زر اضغط ثم Beo4 شاشة LINK في أظهر وصل،
  ،A MEM (A TAPE*) ،CD ،RADIO ،TV – 

.V MEM (V TAPE*)
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في – التي تريدها السماعات SPEAKER (السماعات) الختيار عدد

1 - 5 لعمل ذلك.  اضغط .Bang & Olufsen إعداد صوت محيط
،  أو  ، ضغط فإن الشاشة، SPEAKER في بينما يظهر

السماعات. موازنة يضبط
املصدر) لالستخدام مستقبالً. (خيار SRC.OPT

تتاح  الصوت. ضبط إعدادات الصوت) لتخزين (تخزين S.STORE

.A.SETUP أو V.SETUP إضافة عند S.STORE فقط

حواملها  على صورة Bang & Olufsen معينة أنظمة إلدارة STAND

للحامل  موضع رقم أدخل أو ذلك، اضغط أو  لعمل املتحركة.
مسبًقا. مضبوط

التليفزيون/الصورة  قنوات ضبط إعدادات  STORE لتخزين

املفضلة التليفزيونية النصوص وصفحات (V.SETUP إلى (ارجع
 Bang & Olufsen إعدادات إضاءة ولتخزين (صفحات الذاكرة).

الرقم وأدخل ،GO اضغط ذلك، ولعمل .(LIGHT إلى (ارجع
أخرى. مرة GO اضغط املناسب، ثم

وظيفة  التليفزيوني) لتشغيل للنص الفرعي (الرمز SUBCODE

تليفزيونات في الفرعية التليفزيوني النص صفحة
معينة. Bang & Olufsen

ن

تضغط الزر  عندما الشاشة التليفزيوني) تظهر في (النص TEXT

Beo4 سيشغل وظيفة  بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في TEXT

التي  التليفزيون قناة في Teletext (إذا كانت Teletext متاحة)

تشاهدها حالًيا.
في  مدمجة أسطوانة على منفصلة مسارات الختيار TRACK

.BeoSound 9000

لشريط  الفوري الصورة إشارة تتبع (التتبع) لضبط TRACKNG

تشاهده. الذي الفيديو
أنظمة في التردد منخفضة النغمة صوت TREBLE لضبط

كان  إذا فقط وتكون TREBLE متاحة Bang & Olufsen معينة.

حسب  اضغط أو  للضبط V.SETUP مضاًفا. A.SETUP أو

تخزين  أردت الصوت) إذا (تخزين S.STORE إلى ارجع الطلب.
الضبط.

تليفزيونات  في احملطات ملوالفة محطة) (موالفة TUNE

.V.SETUP إضافة عند وتتاح TUNE فقط Bang & Olufsen معينة.

 Bang & Olufsen أشرطة صوت مسجالت في الشريط TURN لقلب

فيديو وفي مسجالت أشرطة اآلخر. الوجه إلى لالستماع – معينة
الختيار مدخل Bang & Olufsen معينة، تستخدم TURN أيًضا

GO لعمل  اضغط للتسجيل. املؤقت منط اإليقاف في فيديو كاميرا
ذلك.

مستقبالً.  التسجيل) لالستخدام RECLOCK (قفل

RECORD2 (تسجيل *A.MEM2/A.TAPE2 أو *DVD2/V.TAPE2) يجب 

يبدأ وهو بنظام الصورة. ثان فيديو توصل مسجل عندما إضافته
Bang & Olufsen ثان.  صورة أو صوت مسجل على التسجيل

التسجيل. لتبدأ مرتني GO اضغط
من ومتكنك .Beo4 إعداد منط إلى تصل تظهر عندما REMOVE?

إعداد منط إلى صل .Beo4 عرض شاشة من إضافية إزالة "أزرار"
"األزرار".  إظهار في وابدأ GO اضغط ،REMOVE? وأظهر Beo4

حالًيا.  يظهر الذي "الزر" إلزالة GO اضغط
في  املتكرر االستماع وظيفة لتشغيل املتكرر) (االستماع REPEAT

عندما  احلديثة. Bang & Olufsen املدمجة مشغالت األسطوانات
اضغط GO لعمل ذلك.  الشاشة، REPEAT في يظهر

إلى مستوياتهم الصوت الصورة أو ضبط ضبطات RESET إلعادة

ذلك. لعمل GO اضغط مسبًقا. املضبوطة
التسجيل  إلى العودة وظيفة التسجيل) لتشغيل إلى (عودة RETURN

بداية  إلى وللعودة Bang & Olufsen معينة. أشرطة مسجالت في
.GO اضغط تسجيل،

النص  معلومات إلظهار النص التليفزيوني) (إظهار REVEAL

اضغط .Bang & Olufsen في تليفزيونات احملجوبة التليفزيوني
ذلك. لعمل GO

م

عندما  الشاشة في (استقبال القمر االصطناعي) تظهر SAT*

Beo4 سيشغل  بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في SAT* الزر تضغط
.Bang & Olufsen االصطناعي القمر تليفزيون قنوات أرقام

لالستماع  املدمجة األسطوانات لبرمجة تسلسل تستخدم SELECT

.BeoSound 9000 في إليها
.LC 2 في اإلضاءة التحكم إلعداد وحدة SETUP

إرسال  بتشغيل مستقبل ترتبط وظائف معينة SHIFT لتشغيل

قد أخرى معينة وهناك وظائف متصلة. في غرفة الرقمي التليفزيون
أوالً.  SHIFT إظهار أيًضا تتطلب

النظام  لسماعات استعراض (استعراض السماعات) لعمل SP.DEMO

GO لعمل ذلك.  اضغط املطلوب.
أنواع  بني للتبديل القناة/مجسم/لغة) أحادي (صوت SOUND

أو متاحة بالراديو تكون التي (أحادي القناة/مجسم/لغة) الصوت
الصوت بني مسارات التبديل تليفزيون رقمي، أو قناة أو التليفزيون

ذلك.  لعمل GO تكرارًا اضغط فيديو. شريط على

وصورة) لعرض الفيديو 2 صورة  P-DVD2 (P-V.TP2*) (مسجل

اليمني.  إلى الصورة في DVD2 (V.TAPE2*)
أسطوانات مشغل أسطوانات) لتشغيل *PHONO (مشغل

بينما يظهر  GO لعمل ذلك. اضغط .Bang & Olufsen (فونوجراف)
ضغط  ميكنك األسطوانة، إلى وأثناء االستماع الشاشة، في PHONO

 GO و STOP ضغط وميكنك املوسيقى، خالل للتنقل  أو 
واستئنافه. مؤقًتا االستماع إليقاف

بالزر PICTURE في  املرتبطة املختلفة الوظائف لتشغيل PICTURE

وفي  األخرى. احلديثة Bang & Olufsen بعد عن التحكم وحدات
احلامل مثل بوظائف يكون مرتبًطا ميكن أن األقدم، الصورة أنظمة

إضافة يجب الصورة. ضبط وأيًضا وصورة، صورة املتحرك،
.PICTURE إلى V.SETUP للوصول

تليفزيونات  في وصورة صورة وظيفة (صورة وصورة) لتشغيل P-AND-P

 TV املصدر إلظهار TV الزر مثالً، اضغط، معينة. Bang & Olufsen

اليمني. إلى الصورة في
LIST تكرارًا  اضغط الصورة. ويخفي الصورة) يظهر P.MUTE (إخفاء

بعض  متاح في اإلعداد. غير لتغيير GO واضغط P.MUTE الختيار
التليفزيونات.

اليمني. الصورة إلى في PC وصورة) لعرض صورة PC) P-PC

باملقبس  املوصل لعرض املصدر وصورة) صورة V.AUX) P-V.AUX

اليمني. الصورة إلى في V.AUX

أنه  على املسجل املصدر لعرض وصورة) صورة V.AUX2) P-V.AU2

اليمني.  إلى الصورة في V.AUX2

وصورة) لعرض  صورة الفيديو 2 أشرطة *P-V.TP2 (مسجل

اليمني. الصورة إلى في V.TAPE2*

ل

وأي .Beo4 في RADIO تضغط الزر عندما الشاشة RADIO تظهر في

.Bang & Olufsen سيوجه إلى راديو Beo4 بواسطة تشغيل
االستماع بترتيب  وظيفة لتشغيل العشوائي) (االستماع RANDOM

 Bang & Olufsen املدمجة األسطوانات مشغالت في عشوائي
اضغط GO لعمل  الشاشة، RANDOM في تظهر عندما احلديثة.

ذلك.
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عندما  الشاشة في الفيديو) تظهر (مسجل V.MEM (V.TAPE*)

بواسطة تشغيل وأي .Beo4 في V MEM (V TAPE*) الزر تضغط
.Bang & Olufsen الفيديو مسجل إلى Beo4 سيوجه

ارجع  ألجهزة الصورة. نظام إعداد لبرمجة الصورة) جهاز (خيار V.OPT

املعلومات. من ?OPTION ملزيد إلى
"األزرار" قائمة إلى الوصول لك الصورة) يتيح جهاز V.SETUP (إعداد

معينة: Bang & Olufsen صورة أجهزة املطلوبة إلعداد اإلضافية
من TUNE ملزيد إلى ارجع احملطات، TUNE تستخدم ملوالفة

 املعلومات.
من PICTURE ملزيد إلى ارجع الصورة لضبط PICTURE تستخدم

 املعلومات.
إلى ارجع مسبًقا، مضبوطة قيمة أو ضبط STORE لتخزين

املعلومات. من  STORE ملزيد

إلى ارجع القنوات، أرقام إللغاء القنوات) أرقام CLEAR (إلغاء

املعلومات. من  CLEAR ملزيد

BASS ملزيد إلى ارجع التردد، منخفضة النغمة صوت BASS ضبط

املعلومات.  من
 TREBLE إلى ارجع التردد، عالية النغمة صوت TREBLE ضبط

املعلومات. من  ملزيد
وظيفة إيقاف أو تشغيل – الصوت ضبط الصوت) LOUDNSS (علو

املعلومات. من LOUDNSS ملزيد إلى ارجع الصوت،  علو
إلى  ارجع الصوت، ضبطات لتخزين الصوت) S.STORE (تخزين

من املعلومات. ملزيد S.STORE

لتشغيل مسجل أشرطة الفيديو 2) أشرطة *V.TAPE2 (مسجل

 GO اضغط .Bang & Olufsen الصورة بنظام موصل ثان فيديو
ذلك. لعمل

تشغيل وأي .Beo4 في TV تضغط الزر عندما الشاشة TV تظهر في

.Bang & Olufsen تليفزيون إلى Beo4 سيوجه بواسطة

س

النص حتديث وظيفة التليفزيوني) لتشغيل النص (حتديث UPDATE

GO لعمل  اضغط .Bang & Olufsen التليفزيوني في تليفزيونات
حتديثها. بعد الصفحة لتشاهد الوظيفة تشغيل كرر ذلك.

ع

إضافي  صورة جهاز أي (مصدر صورة إضافي) لتشغيل V.AUX

ذلك. لعمل GO اضغط .Bang & Olufsen الصورة بنظام موصل
ثان) لتشغيل جهاز صورة إضافي صورة إضافي V.AUX2 (مصدر

أنه  على Bang & Olufsen ومسجل الصورة بنظام موصل
.V.AUX2

وتكون .Beo4 أجل جلهاز صورة من مخصص إعداد الختيار VIDEO?

متاحة. VIDEO3 و VIDEO2 VIDEO1و اجلهاز إعدادات
يدعم .Beo4 أجل من جلهاز صورة مخصص الختيارإعداد VIDEO1

BeoVision Avant و BeoVision 5 و  املثال، سبيل على ،VIDEO1

و BeoCenter AV5 و  شاشة 32 بوصة - BeoVision 3 

األقدم. BeoVision MX وموديالت BeoCenter AV 9000

ويدعم .Beo4 أجل من جلهاز صورة مخصص إعداد الختيار VIDEO2

BeoVision 1 و BeoVision MX8000 و  املثال، سبيل على ،VIDEO2

.BeoCenter 1 و BeoVision 1 Link

ويدعم .Beo4 أجل من جلهاز صورة مخصص إعداد الختيار VIDEO3

األميركية األسواق في الصورة أجهزة املثال، سبيل على ،VIDEO3

والتايوانية.
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للتغيير عرضة املرتبطة بهم واالستخدامات واخلصائص التقنية املواصفات

مسبق. إشعار دون
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