
Beo5 

المستخدم  دليل





الشخصية بعد عن التحكم وحدة

جميع إلى الوصول لك يتيح بعد عن التحكم وحدة تخصيص إن
منزلك.  Bang & Olufsen في منتجات

تجزئة بائع فإن ،Beo5 بعد عن التحكم وحدة تشتري وعندما
الذي  المنتج إعداد لتالئم سيبرمجها Bang & Olufsen

معه. ستستخدمها

أن جميع ويضمن شخصي لكل مستخدم بتخصيص ويسمح ذلك
الخاص.  إعدادك Beo5 تناسب وحدتك في األزرار
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… الدليل هذا حول

 Beo5 المخصصة وحدتك في األزرار جميع
 Beo5 كلمات شرح في مسرد بالشرح موضحة

الشخصي.

لكيفية املبادئ األساسية الدليل هذا يشرح

.Beo5 بعد التحكم عن استخدام وحدة

منظر هناك مع الدليل، إضافية وكمساعدة

يتالئم  ومسرد الشخصية Beo5 ألزرار عام

يخصص مرة كل في لك إنشائهما يتم معها

 Beo5 وحدتك Bang & Olufsen جتزئة بائع لك

املتجر. في

طريق“ ”خريطة العام لألزرار املنظر يوفر لك

على  ا سريعً بالعثور لك Beo5 تسمح لوحدتك

تريدها. التي الوظيفة أو الزر

العثور  ميكنك الشخصي، Beo5 مسرد وفي

اخلاص. في إعدادك املتاحة األزرار جلميع على شرح

اشتريت إذا مثالً منتجك، إعداد غيرت وإذا

جتزئة بائع من ا دائمً اطلب ا، جديدً ا منتجً

وحدتك  يبرمج لك Bang & Olufsen أن

وعندئذ  أخرى. Beo5 مرة بعد عن للتحكم

ومسرد لألزرار عام منظر ستحصل على

اجلديد. إعدادك يناسب

كيفية حول على معلومات للحصول مالحظة!
راجع  األخرى، Bang & Olufsen منتجات تشغيل

املنتجات. مع املرفقة األدلة

Glossary
Page PC

P-and-P
PicturePlaylists

Allows you to select a teletext page by its page 

number. Switches on the selected PC source, for example 

your PC or BeoMedia. 

Activates the Picture-and-Picture function which 

allows you to watch two video sources at the same 

time. Allows you to adjust the picture format to your 

liking.Arranges N.MUSIC tracks or N.RADIO stations 

according to the playlists you have created. 
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المحتويات

 8 االستخدام، بدء

االستخدام. بدء قبل عمله يجب وما بعد عن التحكم وحدة استخدام بدء كيفية

 9 الشاشة، تشغيل

بعد. عن التحكم وحدة شاشة استخدام كيفية

 10 ،Beo5 كرة تشغيل كيفية

.Beo5 كرة تشغيل القرص وأزرار كيفية

 12 األخرى، املنتجات تشغيل

.Beo5 بعد عن وحدة التحكم Bang & Olufsen باستخدام ليست منتجات تشغيل إمكانات على تعرف

 13 ،Beo4 قائمة

.Beo5و Beo4 أزرار أسماء بني االختالفات على تعرف

 14 الشاحن، استخدام

ومتى. بعد عن التحكم وحدة شحن كيفية على تعرف

 16 ،Beo5 خاصة Setup قائمة

بعد. التحكم عن بوحدة كيفية تغيير اإلعدادات تعرف على

 18 والتنظيف، الصيانة

بعد. التحكم عن صيانة وتنظيف وحدة على كيفية تعرف

 19 إضافية، مساعدة لطلب

مساعدة إضافية. لطلب كيفية االتصال على تعرف
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تبدأ أن قبل

بعد عن التحكم استخدام وحدة تبدأ أن قبل

راجع  تشحنها. أن يجب األولى، للمرة Beo5

حول  معلومات على 14 للحصول صفحة

.Beo5 شحن كيفية

 … Beo5 استخدام بدء

بعد عن التحكم وحدة تكون الشحن، انتهاء بعد
لالستخدام.  جاهزة

أو امسك الوحدة فقط ،Beo5 شاشة لتنشيط
اختر ثم الشاشة. وستضئ بخفة، الشاشة املس

الشاشة. على بضغطة زرًا

... مفيدة نصائح

التشغيل معظم تنفيذ يتم مصدر، اختيار مبجرد
ضبط  املثال سبيل على - Beo5 كرة طريق عن
القنوات أو خالل املسارات التنقل الصوت أو حجم

مؤقًتا. التشغيل وإيقاف

وحدة لتشغيل اليسرى يدك تستخدم كنت إذا
راجع األزرار. مكان تغيير ميكن بعد، عن التحكم
اتصل ببائع  أو املعلومات من ملزيد 16 صفحة

 .Bang & Olufsen جتزئة
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DVD RADIO 
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LivingRoom
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DVD RADIO 
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في  Beo5 دائًما تكون بأن نوصي نحن مالحظة!
أردت  إذا ومع ذلك، مغلقة. وليست منط االستعداد -
الوسط. زر مستمرًا اضغط ،Beo5 تغلق/تشغل أن

أو تلمس بعد وحدة التحكم عن عندما تمسك
تضئ. الشاشة فإن الشاشة،

على األزرار تظهر الشاشة، تنشط أن وبمجرد
أو وظيفة. مصدر لتنشيط زرًا الشاشة. اضغط



… الثابتة األزرار

أسفل العرض تكون الثالثة في اللمس أزرار
عامة: محددة مسبًقا وتستخدم ألغراض

مثالً،  من بينها، لالختيار يعرض أرقاًما
أخرى مرة اضغط قناة. رقم أو راديو محطة

السابقة. الشاشة إلى للعودة

.Beo5 شاشات عروض خالل يرجع

حول أزرار ”إعداد مكان العرض“ إلى  يصل
في للتحكم مثًال ،Bang & Olufsen نظامك إعداد

منطقة. - والختيار ومواضع الحامل السماعات
السابقة. الشاشة للعودة إلى أخرى مرة اضغط

... مفيدة نصائح

”صفحة“، أكثر من على يحتوي العرض إذا كان
وشريط مبني للصفحة، بسهمني ذلك على سيدل

اضغط  أعاله. CD عرض في موضح هو كما
”الصفحات“. بني للتنقل الشاشة على السهمني

قوائم فرعية، على يحتوي العرض كان زر إذا
في “Edit” ثالث نقط على سبيل املثال سيتبعه

أعاله.  CD عرض

… اختر منطقة – 1

إعداد في واحدة منطقة من أكثر لديك كان إذا
بني التبديل اختيار أو ميكنك ،Bang & Olufsen

.“Zones” شاشة في املناطق

مصادرك …  2 – شاهد

والصورة الصوت أنظمة فإن منطقة، تختار عندما
الشاشة. على كأزرار تظهر املنطقة هذه املتاحة في

بضغطة. ونشطه مصدرًا اختر

المصدر …  وظائف أزرار 3 – نشط

املرتبطة بهذا الوظائف فإن مصدر، اختيار مبجرد
الشاشة. وإذا اخترت على املصدر تظهر كأزرار

أو “Text” مثل وظائف تنشيط سيمكنك مثالً، TV

 .“Menu”

الشاشة تشغيل
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 Zones

LivingRoom  Dining Room

Bedroom  Office

Kitchen  Library

 LivingRoom

 TV 

DVD RADIO CD

 CD

Edit … Menu Repeat …

Random … Select … Clock
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احللقة اخلارجية أزرار …

للتشغيل العام اخلارجية أزرار احللقة تستخدم

للمصدر.

 … Beo5 كرة تشغيل كيفية 10

والمسارات. والتسجيالت والمحطات القنوات خالل مثالً، تنقل،

المتواصل للتنقل مستمرًا اضغط

االختيارات وقوائم المسارات خالل تقدم

الموسيقية والتسجيالت

الذي المنتج لتحويل واحدة مرة اضغط االستعداد، زر

مرة مستمرًا واضغط االستعداد، نمط إلى تشغله

االستعداد. نمط إلى بالكامل النظام لتحويل أخرى

والمسارات. والتسجيالت والمحطات القنوات خالل مثالً، تنقل،

المتواصل للتنقل مستمرًا اضغط

مستمرًا اضغط القوائم، خالل ارجع

ا. تمامً القوائم من للخروج

االختيارات وقوائم المسارات خالل ارجع

والتسجيالت الموسيقية

ا، التشغيل مؤقتً إليقاف واحدة مرة اضغط

ا. التشغيل تمامً إليقاف أخرى مرة واضغط التشغيل بدء
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الوسط في األزرار …

Beo5 بصفة  في الوسط أزرار تستخدم

القائمة. لتشغيل رئيسية
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باتجاه دوران ”القرص“ لف الصوت. حجم لضبط يستخدم ”القرص“

عقارب اتجاه دوران حجم الصوت وعكس الساعة لزيادة عقارب

الصوت. حجم لتقليل الساعة

اليسار وإلى وإلى أسفل أعلى إلى لالنتقال أزرار األسهم اضغط

للتنقل مستمرًا قوائم الشاشة. اضغط في اليمين وإلى

المتواصل

واإلعدادات  االختيارات لقبول اضغط الوسط، حسبزر مختلفة ألغراض الملونة األزرار تستخدم

حجم الصوت قرص اضغط تشغله. المنتج الذي

تنشطه أن تريد الذي اللون أمام

دوران اتجاه عكس بسرعة القرص لف الصوت، لكتم

القرص لف الصوت، والستعادة عقارب الساعة،



األخرى المنتجات تشغيل

Bang & Olufsen مجهزًا  كان منتج الصورة إذا

توصل أن ميكنك ،Peripheral Unit Controller بـ

Bang & Olufsen يدعمها  ليست منتجات به

ا وأيضً - رقمي تليفزيون إرسال مستقبل مثل

عن التحكم وحدة باستخدام تشغيله ميكنك

التجزئة أن يبرمج اطلب من بائع .Beo5 بعد

التليفزيون  إرسال مستقبل أجل Beo5 من لك

التحكم أزرار تظهر وسوف لديك، الذي الرقمي

 .Beo5 شاشة في به اخلاصة بعد عن

 Bang & Olufsen ليست التي األخرى املنتجات
النوافذ وحواجب والستائر اإلضاءة مصابيح مثل
Beo5 أيًضا - بعضها  بواسطة تشغيلها ميكن
واألخرى  Home Automation System طريق عن

.Beo5 من مباشرة

Bang & Olufsen للحصول  جتزئة ببائع اتصل
تشغيل كيفية حول من املعلومات مزيد على

.Beo5 بواسطة Bang & Olufsen ليست منتجات
مستقبل لتشغيل المستخدمة لألزرار أمثلة

رقمي. تليفزيون إرسال

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 
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ليست مبنتجات املرتبطة األزرار مالحظة!
في  مشروحة أو مترجمة Bang & Olufsen غير

.Beo5 كلمات مسرد



 Beo4 قائمة

الوسط  زر = GO

 BACK = EXIT

املترجمة  Beo4 قائمة أزرار

Beo4 على ”أزرار“ بعد عن التحكم وحدة حتتوي
عند في شاشتها إظهارها ميكن التي إضافية

.LIST الزر ضغط

 Beo5 شاشة في جتدها أن األزرار ميكن وتلك
األزرار جميع فإن ،Beo4 عكس على ولكن أيًضأ،

مترجمة.  Beo5 تكون شاشة في

 Beo4 األزرار في بأسماء قائمة اليسار في جتد
القائمة عند  حتتاج هذه قد التتالي. على Beo5و

.Beo4 أزرار يتناول دليل قراءة

 Beo5و Beo4 بني األخرى االختالفات

،EXIT ضغط منك يطلب الذي تقرأه الدليل كان إذا
منه.  بدًال Beo5 كرة BACK في تضغط أن يجب

،Beo4 في GO زر على معتاًدا كنت إذا أيًضا،
الوسط في كرة محله زر الزر يحل الحظ أن هذا

.Beo5

 Bang & Olufsen منتجات مع األدلة املرفقة في

التشغيل أن جتد ميكن لديك، تكون األخرى التي

بها ينفذ ا بالطريقة التي مشروحً الكامل

 Beo5و Beo4 بني Beo4. واالختالفات باستخدام

جتدها األدلة لهذه فهمك في تؤثر أن ميكن التي

هنا. مشروحة

Beo4   Beo5 

BALANCE Balance 

BASS Bass 

CLOCK Clock 

EDIT Edit 

FORMAT Format 

LARGE Large 

LOUDNSS Loudness 

MIX Mix 

PAGE Page 

P-AND-P P-and-P 

P.MUTE Picture Mute 

RANDOM Random 

REPEAT Repeat 

RESET Reset 

SELECT Select 

SHIFT Shift 

SOUND Sound 

SPEAKER Speaker 

S.STORE Sound Store

STAND Stand 

STORE Store 

TRACK Track 

TREBLE Treble 

UPDATE  Update 
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… الشاحن استخدام

بواسطة  تعمل عن بعد حتكم وحدة هي Beo5

الهاتف مثل إلى شحن دائم بطارية حتتاج

اصص  Beo5 شاحن ويستخدم الالسلكي.

الغرض. لهذا

 Beo5 بعد التحكم عن وحدة أن وللتأكد من

بأن نوصي وقت، نحن أي ا في متامً مشحونة

تستخدمها. ال عندما الشاحن في تضعها

البطارية شحن

على الشاحن بعد في التحكم عن وحدة ضع
اليسار. في كما هو موضح الصحيح النحو

تشحن  أن Beo5 يجب متاًما، فإن تشحن ولكي
ساعات. أربع ملدة

ملدة البطارية طاقة تستمر متاًما، تشحن وعندما
وأربع ساعات  منط االستعداد في تقريًبا يوًما 14

للتشغيل املكثف.

وحدة احتياج إلى ينبهك نص الشاشة في يظهر
الشحن.  Beo5 إلى بعد عن التحكم

العرض عنوان في “Recharge Battery” تظهر
شحنها. تحتاج البطارية إلى عندما

Recharge battery
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التحكم عن من تشغيل وحدة تتمكن إذا لم

الوسط،  زر مستمرًا تضغط Beo5 عندما بعد

إلى شحن. حتتاج فإنها

في  ضعها ا، متامً مشحونة غير Beo5 كانت إذا

تشحن بطاقة أن قصيرة إلى الشاحن لفترة

TV أو الراديو. ثم  تشغيل من كافية متكنك

أو تشاهد بينما تشحن ذلك بعد اتركها

تستمع.

 Beo5 طاقة استهالك

عند  خاصة تشغيلها، عند Beo5 الطاقة تستهلك
 Beo5 فإن ولذلك، اخللفية اإلضاءة استخدام

غير تكون عندما ببطء إضاءتها ستختفي
مستخدمة.

اخللفية  اإلضاءة ثوان، ستعتم 10 بعد –

منط  إلى Beo5 20 ثانية، ستتحول بعد –

سوداء شاشتها وستصبح االستعداد

هذا  17 في صفحة اإلعدادات، راجع تلك لتغيير
Beo5 في الدليل. بمغناطيس ليثبت الشاحن مزود

بعد مكانها. وعندما تريد إخراج وحدة التحكم عن
من إلخراجها قليًال إمالتها الشاحن، عليك من

الشاحن.

1 2
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 Setup قائمة Beo5 لها عن بعد وحدة التحكم

اإلعدادات بنفسك. من عدد بتغيير لك تسمح

اضغط ،Beo5 خاصة Setup قائمة لدخول

الوسط زر تضغط االستعداد بينما زر مستمرًا

الكرة. في

 … Setup قائمة في التنقل كيفية

 Setup قائمة في البنود واختيار التنقل ميكنك
زر الوسط وباستخدام الشاشة مباشرة على

الكرة. في (    ) األسهم وأزرار

الزر إلى اخلطي املبني حرك قائمة، بند الختيار
الوسط. وفي زر اضغط ثم تنشيطه، الذي تريد

على تضغط مباشرة أن احلاالت يجب بعض
الشاشة.

اضغط ،Setup في قائمة واحد للرجوع مستوى
وسوف حتفظ  على الشاشة. BACK في الكرة أو 

.Setup قائمة تغادر عندما تلقائًيا تغييراتك

الزر أفقيان خطان يوضح ،Setup قائمة في
الختياره. زر الوسط اضغط المميز.

 … Beo5 خاصة Setup قائمة

 SETUP

 Edit 

Settings Option Pgm Config

 Info
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… Setup قائمة في اخليارات

في  أزرار بإظهار أو إخفاء لك … يسمح Edit

إزالة تستطيع أنك ذلك ويعني .Beo5 شاشة
مخفية حالًيا. أزرار وإظهار ال تستخدمها أزرار
قنوات  قائمة لك أعد قد التجزئة بائع كان إذا  

التي األرقام تغيير أيًضا ميكنك ،Beo5 في
أو القنوات قائمة في القنوات أسماء مع تظهر

احملطات.
إعتام  إعدادات بتغيير لك … يسمح Settings

كما ميكنك الشاشة*. وإظالم اخللفية اإلضاءة
اإلعدادات  إلى Beo5 إعدادات جميع إعادة

جتزئة بائع لك أجراها التي  األصلية
.Bang & Olufsen

اخللفية اإلضاءة وقت زاد كلما أنه *الحظ  
بعد التحكم عن احتاجت وحدة للشاشة، كلما

كثيرًا.  الشحن إلى

التهيئة  بإعداد Beo5 على لك … يسمح Config

االفتراضية.
 Option ببرمجة لك … يسمح Option Pgm

لديك.  Bang & Olufsen التي منتجات
برنامج  نسخة حول معلومات على … يحتوي Info

ـ  ل تهيئة آخر وتاريخ البطارية حالة Beo5 وأيًضا

.Beo5

زر: إخفاء أو إظهار كيفية - مثال

قائمة  Edit في الختيار الوسط زر اضغط <
.Setup

املنطقة الشاشة الختيار ملس أزرار استخدم <
حتريره. تريد الذي الزر مصدر ثم أوالً،

زر اضغط ثم املناسب، اللمس زر اضغط <
حتريره، تريد الذي الزر الختيار الوسط

باللون حالًيا ظاهرة املخفية وستجد األزرار
الرمادي.

لتحرير الزر. أخرى مرة الوسط اضغط زر <
تغادر عندما تلقائًيا تغييراتك حتفظ سوف

القائمة.

 Editing button

Show  Hide
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ال تستخدم أبًدا الكحول أو مذيبات مالحظة!
عن بعد وحدة التحكم من أي جزء أخرى لتنظيف

!Beo5

التنظيف

باستخدام الصعبة واألوساخ الدهون بقع أزل
معصورة من النسالة ناعمة خالية قماش قطعة

قليلة قطرات ماء به محلول غمسها في بعد جيًدا
األطباق. منظف غسيل لطيف، مثل منظف من

تنظيف سائل استخدم ،Beo5 شاشة لتنظيف
أفضل أداء على احلصول والستمرار لطيف. نوافذ
التنظيف لسائل عدم ترك آثار من تأكد للشاشة،

الزجاج. على

التجزئة ببائع اتصل الشاشة، زجاج تلف إذا
الستبداله.

الدقيقة األلياف أنواع قماش بعض من أن احذر
يتلف ميكن أن التنظيف ألغراض املستخدم

القوي. احلاك أثره الزجاج بسبب

بعد عن التحكم وحدة تغلق بأن نوصي نحن

الوسط زر مستمرًا اضغط تنظيفها. أثناء

ذلك. لعمل

زر  مستمرًا اضغط أخرى، Beo5 مرة لتشغيل

الوسط مرة أخرى.
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على موقعنا بزيارة تفضل بنا، لالتصال

اإلنترنت:

 www.bang-olufsen.com

التالي: العنوان على لنا أرسل أو

 Bang & Olufsen a/s

  BeoCare

 Peter Bangs Vej 15

 DK–7600 Struer

على: فاكساً أرسل أو

 Bang & Olufsen

 BeoCare

 +45 9785 3911

االستخدام أي أسئلة بخصوص لديك كان إذا

 Beo5 بعد عن التحكم لوحدة اليومي العادي

… ميكنك

 Beo5 كلمات مسرد في إجابة على العثور …
لكل موجز شرح يحتوي على الذي املخصص

بك.  اخلاص Beo5 إعداد وزر في وظيفة

Service FAQ على موقعنا على  إلى الرجوع …
األسئلة بإجابات قائمة يقدم الذي اإلنترنت

.Beo5 يخص استخدام املألوفة فيما

 Bang & Olufsen جتزئة بائع أقرب إلى التوجه …
الستشارته.

ـ  ل Customer Service الدولية بـ االتصال …
عن طريق  دعًما Bang & Olufsen التي تقدم

بست لغات. اإللكتروني أو الهاتف البريد

إضافية مساعدة لطلب

واستخداماتها واخلصائص التقنية املواصفات
مسبق. للتغيير دون إشعار عرضة
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