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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

لصدمة التعرض أو حريق اندالع خطر من للحد حتذير:

وال أو الرطوبة. للمطر اجلهاز هذا تعرّض ال كهربائية،
الرذاذ أو السوائل قطرات لتساقط عرضة اجلهاز جتعل
عليه. الزهريات، مثل بالسوائل، أغراًضا مملؤة تضع وال

مصدر التيار املتردد، من متامًا اجلهاز هذا لفصل
مقبس من الكهربائي التيار مصدر قابس افصل

للتشغيل. جاهزًا اجلهاز بعد فصله اجلدار. وسيظل

السهم داخل المثلث ينبه الضوء الوماض لرمز رأس
معزولة غير خطرة“ ”فولطية وجود إلى المستخدم

الكافي بالقدر الجهاز قد تكون محتويات داخل
بصدمة خطر إصابة األشخاص يشكل الذي

كهربائية.

إلى المستخدم تنبه المثلث داخل التعجب عالمة
الدليل في والصيانة للتشغيل هامة تعليمات وجود

بالمنتج. المرفق

ال كهربائية، خطر التعرض لصدمة من للحد تنبيه:

اخللفي). اجلزء (أو الغطاء تفك

في املستخدم صيانتها يستطيع قطع ال توجد

الصيانة املؤهلني. أفراد من الصيانة الداخل. اطلب

هام!
ضوء اصطناعي ضوء الشمس املباشر أو في اجلهاز وضع جتنب –

كشاف. ضوء مثل مباشر،
للتعليمات. وفقًا وموصل مكانه في وموضوع مركب اجلهاز أن تأكد –

بصفة وضعه تريد حامل حيثما ثابت أو سطح على جهازك ضع –
املعتمدة  Bang & Olufsen جدار وأرفف حوامل استخدم دائمة.

فقط!
تضع أية أغراض على اجلهاز. ال –

مصادر احلرارة. أو املطر أو العالية للرطوبة اجلهاز تعرض ال –
البيئات اجلافة في املغلقة، في األماكن مصمم الستخدامه اجلهاز –

 40-10 بني تتراوح حرارة نطاق درجة استخدمه في فقط. واحمللية
فهرنهايت). درجة 105-50) مئوية درجة

كافية. لتهوية اجلهاز حول كافًيا فراغًا اترك –
حتى الكهربائي، التيار مبصدر نظامك من األجهزة في أي ال توصل –

جميع الكابالت. من توصيل تنتهي
ألفراد العمليات مثل تلك واترك الداخل. اجلهاز من فتح حتاول ال –

الصيانة املؤهلني!
تتوجه باجلهاز أن يجب زائدة، ضوضاًء يصدر اجلهاز بدأ أن حالة في –

فورًا. الصيانة إلى
اجلدار. مقبس بفصله من فقط متاًما اجلهاز غلق ميكن –

فقط! األميركية للسوق
قيود األجهزة مع متوافقًا اختباره ووجد مت اجلهاز هذا مالحظة:
االتصاالت  جلنة قواعد من 15 للجزء وفقًا ب، الفئة من الرقمية

ضد معقولة حماية القيود هو توفير هذه من والغرض .FCC الفدرالية
وميكن يولد ويستخدم هذا اجلهاز املنزلي. في التركيب الضار التداخل

وفًقًا واستخدامه تردد السلكي، وفي حالة عدم تركيبه يشع طاقة أن
ذلك، ومع باالتصاالت الالسلكية. ضارًا تداخًال يسبب فقد للتعليمات،
للجهاز. إذا معني تركيب في التداخل حدوث لعدم ضمان هناك فليس
التليفزيون، أو الراديو باستقبال ضارًا تداخًال اجلهاز يسبب هذا كان

فإننا نشجع تشغيله، اجلهاز ثم بغلق حتديده ميكن الذي األمر
من أو أكثر واحد باتباع التداخل معاجلة محاولة على املستخدم

اإلجراءات التالية:
مكانه. تغيير أو االستقبال إعادة توجيه هوائي –

واملستقبل. اجلهاز بني الفاصلة املسافة زيادة –
بها املوصل عن مختلفة بدائرة كهرباء اجلهاز مبقبس توصيل –

املستقبل.
للمساعدة. خبير راديو/تليفزيون فني أو التجزئة تاجر استشارة –

فقط! الكندية للسوق
القوانني متطلبات جميع ب يستوفي الفئة من الرقمي اجلهاز هذا

الالسلكي. للتداخل املسببة الكندية لألجهزة
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 Bang & Olufsen أجهزة خالل من الرقمية باملصادر التمتع BeoMaster لك يتيح
واعرض اإلنترنت وراديو املوسيقى الرقمية إلى استمع بالفعل. مبنزلك املوجودة

الويب. مواقع وزر الفيديو ومقاطع الرقمية الصور

املقدمة

هام 

BeoPlayer على  مع املثبت الدليل إلى ارجع
املعلومات.*1 من ملزيد حاسبك

تبدأ أن مجموعاتقبل املدمجة وأنشىء األسطوانات انسخ
لديك على حاسبك الويب املفضلة مواقع إلى وادخل

احلاسب إلى محتوياتك الرقمية من انقل
BeoMaster

BeoPort أو BeoPlayer 1*وفي هذا الدليل نحن نشير .BeoPort يكون اسمه BeoPlayer برنامج فإن ،BeoPort جهاز لديك كان إذا
.BeoPlayer أنه على املخصص إلى البرنامج

تنشيط ميكنك ،BeoMaster مبجرد أن يبدأ
املصدر. اختيار قائمة من املصادر

BeoMaster مصادر
 اختراضغط

مصدرًا
املصدر نشط

اليومي ملنتج االستخدام طريقة على لتتعرف حتتاجها املعلومات التي على هذا الدليل يحتوي
لك. وإعداده وتركيبه املنتج تسليم يتولى أن التجزئة على تاجر ويجب .Bang & Olufsen

جتد املخصص البرنامج استخدام وطريقة بحاسبك. توصيله يجب ،BeoMaster 5 تستخدم لكي
حلاسبك. BeoPlayer ببرنامج املرفق الدليل في PDF بتنسيق شرًحا لها

وتطوير تصميم وبعناية احتياجات املستخدم عند اعتبارنا في نضع ،Bang & Olufsen في
منتجاتنا. مع جتربتك عن لتخبرنا وقتك من بعًضا متنحنا نرجو أن ولذلك، منتجاتنا.

... الويب على موقعنا زر بنا،  لالتصال
 www.bang-olufsen.com  

    Bang & Olufsen a/s إلى:  اكتب  أو
   BeoCare   

    Peter Bangs Vej 15    

    DK–7600 Struer   

    Bang & Olufsen    :أرسل فاكًسا أو  
       BeoCare 

              (فاكس) 3911 9785 45+     

عميلنا العزيز

عرضة املرتبط بها واخلصائص واالستخدام التقنية املواصفات
مسبق. دون إشعار للتغيير
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بعد عن استخدام وحدة التحكم كيفية

األساسية الوظائف استخدام لكيفية شرًحا هنا جتد
.Beo4و Beo5 بواسطة BeoMaster في

مفيدة تلميحات

األزرار  حول 1*

امللونة  األزرار 2*

أنك على الغامق الرمادي باللون وتدل األزرار العرض. في نًصا تضغط أن يجب على أنك الفاحت الرمادي باللون األزرار تدل
بعد. عن التحكم وحدة في زرًا تضغط أن يجب

الزر. لتنشيط ملون زر بجوار القرص اضغط

التشغيل ابدأ

إلخ الراديو، محطات املوسيقى، ملفات القوائم، اموعات، بني تنقل

اموعات/القوائم استعرض
املجموعة/القائمة اطو أو مدد

مؤقتاً لتوقف واحدة مرة اضغط
واحد مستوى ارجع

شاشة)*1  (زر BeoMaster نشط

مميزة إلخ محطة راديو موسيقى أو ملف شغل
مجموعة/قائمة إلى بنًدا لتضيف متواصًال اضغط اإلعدادات. اقبل/خزن

الصوت حجم لتضبط لف
الساعة عقارب حركة عكس باجتاه بسرعة لف الصوت، لكتم

scene أزرار أظهر
لترجع ثانية اضغط

ملونة*2  قائمة محتوى لتشغل اضغط
ملونة*3  قائمة من أو تزيل لتضيف إلى اضغط متواصالً

أو خيار راديو محطة أو مرقم موسيقى اختر ملف
لترجع ثانية اضغط

 Beo5 عروض ارجع خالل

ملونة قائمة محتوى لتشغل اضغط
ملونة قائمة من أو تزيل لتضيف إلى اضغط متواصالً

الصوت حجم لتضبط اضغط
وسط الزر لكتم الصوت، اضغط في

PC لتعرض LIST اضغط
لتنشط مصدرًا GO اضغط

مميزة إلخ محطة راديو موسيقى أو ملف شغل
مجموعة/قائمة إلى بنًدا لتضيف متواصًال اضغط اإلعدادات. اقبل/خزن

اموعات/القوائم استعرض
املجموعة/القائمة اطو أو مدد

مؤقتاً لتوقف واحدة مرة اضغط
ارجع مستوى واحد

القائمة شفافة أظهر

أو خيار راديو محطة أو مرقم موسيقى اختر ملف

إلخ الراديو، محطات املوسيقى، ملفات القوائم، اموعات، بني تنقل

Beo4 في إضافية ”أزرارًا“ اعرض
”األزرار“ لتغير تكرارًا اضغط

االستعداد

القائمة شفافة أزل
للتبديل ثانية اضغط

االستعداد

القائمة شفافة أزل
للتبديل ثانية اضغط

قائمة التشغيل. عرض عدا العروض مالحظة! جميع 3*

ST
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سهل
االستخدامال

استخدام القوائم
شفافاتالقوائم•

استخدام
صادر•

شغيلامل
ت

المحتويات

املصادر  تشغيل 4  

استخدام شفافات القوائم   4  

استخدام القوائم   4  

 N.MUSIC  8  

 N.RADIO  9  

 PHOTO  10 

 WEB  12 

وصلة  االستخدام من غرفة 12 

إعداد النظام 16 

القوائم والرموز   20 
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الوظائف تلك مصدرًا الستخدام نشط

املصادر تشغيل

مصدر. لكل نفسها هي األساسية التشغيل مبادىء وتكون وشغلها. أظهر املصادر
شفافات القوائم. في اإلضافية الوظائف عن وابحث

املسرد

Beo5 تشغيل

امللونة القائمة من إلى/اإلزلة اإلضافة

القائمة امللونة. من البند بالفعل، فإن ذلك يزيل موجوًدا كان البند إذا

القائمة. إلى بنًدا أضف
اإلضافة إلى القائمة

وتغيير العرض القائمة إظهار شفافة

املجموعات. بني تنقل

اموعات/القوائم استعراض

تغيير املصدر
املصدر.*1 لتغير املصدر اختيار قائمة أظهر

املصدر بدء

مصدرًا. واختر BeoMaster نشط

اإلزالة من القائمة
القائمة.*3 من محتوًى أزل

أو محدد موسيقى ملف اختر أو املجموعات اعرض
موقع ويب.*2 أو صورة أو محطة راديو

 N.MUSIC
 N.RADIO

 PHOTO
 WEB
البند

اموعة
القائمة

.Bang & Olufsen خالل نظام من متاحة تكون الرقمية املوسيقى ملفات
اإلنترنت. من املتاحة الراديو محطات

التليفزيون. شاشة على تعرض الفيديو ومقاطع الرقمية الصور
التليفزيون. على تعرض الويب املختارة مواقع

ألبوًما. أو قائمة راديو أو أو محطة صورة موسيقى أو ملف يكون البند
األقل. على واحد بند من تتكون املجموعة

ملونة. وقائمة تشغيل قائمة إلى تشير

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB
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املصدر اختيار



المصادر تشغيل

Beo4 تشغيل

مفيدة تلميحات

متواصًال اضغط متواصًال اضغط
التشغيل عدا عرض قائمة العروض كل

املجموعات/القوائم بني تنقل

متواصًال اضغط

القائمة شفافة اضغطأظهر

القائمة شفافة أظهر

اضغط

القائمة شفافة القائمةاضغطأظهر شفافة اضغطأظهر

اختر مصدرًا وأكد

ثم 
اختر عرًضا وأكد

املجموعة/القائمة مدد
أو 

بني تنقل
مجموعة/قائمة

مجموعة/قائمة اطو

ثم
اختر قائمة وأكد

الشاشة على املعلومات املعلومات علىاتبع اتبع
الشاشة

أو
بني  تنقل

املجموعات/القوائم

متواصًال اضغط

القائمة شفافة أظهر

اختر مصدرًا وأكداختر وأكد

القائمة شفافة اختر عرًضا وأكدأظهر

اختر مصدرًا وأكد

املجموعة/ مدد
القائمة

أو اطو بني  تنقل
املجموعة/القائمة

اختر قائمة وأكد
ثم

قد التشغيل بدء وقت فإن ،BeoMaster تشغل عندما مالحظة!
ثانية. 30 حتى يستغرق

مصدر تنشيط 1*

اموعات/القوائم تخطي 2*

مجموعة  أو قائمة من احملتوى إزالة 3*

لتختار مصدرًا. 4-1 األرقام استخدام أزرار ميكنك
املجموعات/القوائم. بعد لتتخطى بوحدة التحكم عن يسارًا/ميينًا اضغط

فإن العروض األخرى، جميع وفي امللونة. والقوائم القوائم من احملتويات إزالة ميكنك
القوائم. الوظيفة احملتوى. وأيًضا حتذف حتذف الوظيفة

اختر مصدرًا وأكد املصدر اختيار قائمة أظهر

 MENU

 PC

 MENU 8

 MENU

+ 5

GO

+ MENU

GO

GO PC

MENU

GO

GO

MENUGO

5

GO

GO

8

GO GO

5
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وصلة غرفة من االستخدام  12 
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مفيدة تلميحات

اموعة
الدليل

القوائم حترير

ألبوم.  أو صورة CD أو أو قائمة على سبيل املثال املجموعة هي
حاسبك. على BeoPlayer في الدليل انظر ،BeoMasterو املخصص البرنامج عن املزيد لتعرف

.BeoPlayer دليل انظر حاسبك. على القوائم وحترر تنشىء بأن ننصح نحن

خالل من املوسيقى إلى لديك إمكانية الوصول تظل ذلك املدمجة ومع أسطواناتك جميع ميكنك إخفاء
أو الفنان أو النوع حسب استعراضها ميكنك ،BeoMaster إلى موسيقاك تنسخ وعندما .BeoMaster

املجلد. أو االسم أو األلبوم

القائمة شفافة أجل ’Random on/off‘ أظهر 3 من اضغط
عشوائي. بترتيب املختارة في املجموعة املوسيقى ملفات شغل

العشوائي التشغيل تشغيل/إيقاف

القائمة شفافة أجل ’Show info/Hide info‘أظهر 4 من اضغط
املوسيقى. ملف معلومات أظهر

عرض/إخفاء املعلومات

القائمة شفافة أجل ’Home/Return‘أظهر 1 من اضغط
حالًيا. تشغله املوسيقى الذي ملف إلى املؤشر حرك

احلالي املوسيقى ملف إلى نقل املؤشر

القائمة شفافة أجل ’Full Size cover/Track info view‘أظهر 7 من اضغط
الشاشة بحجم املوسيقى ملف معلومات الغالف أو اعرض

الكامل.

املوسيقى ملف الغالف/معلومات

موسيقى/ألبوًما/ ملف اختر
أجل ’Delete‘مجموعة/قائمة 8 من اضغط

حذفه. تريد الذي احملتوى اختر
احملتوى حذف

الشاشة على التعليمات اتبع

القائمة شفافة أجل ’Play all/Play group‘أظهر 6 من اضغط
كاملة أو املوسيقية لتشغيل املجموعة املوسيقي النظام أعد

مجموعة/قائمة.

مجموعة الكل/تشغيل تشغيل

العروض إظهار
املتاحة. N.MUSIC عروض أظهر

القائمة شفافة أجل ’List root‘أظهر 5 من اضغط

القائمة شفافة أظهر

بسرعة  MENU يتبعها تضغط أن املصادر، ميكنك جلميع مالحظة!
القائمة. شفافة من خيارًا لتختار رقم زر

 N.MUSIC 8



القائمة شفافة أجل ’List root‘أظهر 5 من اضغط
املتاحة. N.RADIO عروض أظهر

العروض إظهار

 N.RADIO

والنوع واالسم واعمل واللغة البلد حسب وصنف محطات الراديو العالم. حول راديو اإلنترنت محطات إلى صل
املفضلة. مبحطاتك بك قوائم التشغيل اخلاصة

القائمة شفافة أجل ’Home/Return‘أظهر 1 من اضغط
حالًيا. إلى محطة الراديو التي تشغلها املؤشر حرك

احلالية إلى محطة الراديو املؤشر نقل

احملتوى حذف
حذفه. تريد الذي احملتوى اختر

اإلعداد القائمةغير وغادر اإلعداد خزن
N.RADIO تهيئة

.N.RADIO إعدادات غير
القائمة شفافة أجل أظهر 9 من اضغط

‘Configuration’

القوائم حترير

امللونة القوائم

.BeoPlayer دليل انظر حاسبك. على القوائم وحترر تنشىء بأن ننصح نحن
حتى  كل قائمة N.RADIO ملونة تضم أن وميكن بنود. حتى 9 N.MUSIC ملونة قائمة كل تضم أن  ميكن

.BeoPlayer انظر دليل ولتغيير تلك اإلعدادات، راديو. محطة 99

راديو/مجموعة/ محطة اختر
أجل ’Delete‘قائمة 8 من الشاشةاضغط على التعليمات اتبع القائمة شفافة أظهر

 EXIT
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مفيدة تلميحات

القوائم BeoPlayer.حترير دليل انظر حاسبك. على القوائم وحترر تنشىء بأن ننصح نحن

 PHOTO

الرقمية الصور مبشاهدة الفيديو. ومتتع ومقاطع الصور لتنظم على حاسبك املخصص البرنامج استخدم
تليفزيونك. الفيديو على ومقاطع

احملتوى حذف

حذفه. تريد الذي احملتوى اختر

القائمة شفافة أجل أظهر 3 من اضغط
‘Slideshow’ كل أو املختارة املجموعة في الفيديو شاهد الصور/مقاطع

املجموعات.*1

عرض الشرائح بدء

القائمة شفافة أجل ’Show info/Hide info‘أظهر 4 من اضغط
الفيديو. الصورة/مقطع معلومات أظهر

املعلومات عرض/إخفاء

القائمة شفافة أجل ’Home/Return‘أظهر 1 من اضغط
حالًيا. تعرضه الذي الصورة/مقطع الفيديو إلى املؤشر حرك

فيديو صورة/مقطع إلى املؤشر نقل

اإلعدادات القائمةغير وغادر اإلعداد خزن
PHOTO تهيئة

.PHOTO إعدادات غير
القائمة شفافة أجل أظهر 9 من اضغط

‘Configuration’

الصورة تدوير/تكبير

الشاشة على الصورة وكبر دور

أجل  6 من  اضغط
أجل  7 من و ‘Rotate right’

‘Zoom/Zoom off’
القائمة شفافة GO/STOP أظهر  اضغط

الصورة لتكبير/تصغير
لعرض اضغط مييناً/يسارًا

بانوراما صورة

فيديو/ صورة/مقطع اختر
أجل ’Delete‘مجموعة/قائمة 8 من الشاشةاضغط على التعليمات اتبع القائمة شفافة أظهر

القائمة شفافة أظهر على تظهر قائمة وجود عدم مع فيديو مقطع تشاهد بينما
الشاشة.

فيديو مقطع مشاهدة
إطارات مؤقتًاتخط العرض أوقف قدم أو رجع

لتوقف مؤقتًا STOP اضغط

.‘Configuration’ في قائمة إلعداداتك وفقًا 1*

 EXIT

 STOP
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 WEB

التليفزيون شاشة على وجتول الويب مواقع بني بدل التليفزيون. خالل من لديك املفضلة الويب مواقع زر
بعد. عن التحكم وحدة بواسطة

التالي/السابق عرض
الويب.*2 مواقع بني تنقل

‘Next’ أجل 6 من و ‘Previous’ أجل 4 من اضغط القائمة شفافة أظهر

القائمة شفافة أجل ’Home/Return‘أظهر 1 من اضغط
حالًيا. الويب املعروض إلى موقع املؤشر حرك

الويب املؤشر إلى موقع نقل

قائمة. ظهور عدم عند الويب موقع مرر
التمرير

الويب موقع مرر

اإلعدادات القائمةºغير وغادر اإلعداد خزن
WEB تهيئة

.WEB إعدادات غير
القائمة شفافة أجل أظهر 9 من اضغط

‘Configuration’

مرجعية عالمة اختر
مجموعة. املميزة إلى املرجعية العالمة أضف

مرجعية إضافة عالمة
متواصًال اضغط

القائمة أخف
اجلديد. الويب موقع وأظهر رابط إلى انتقل

التجول
رابط إلى حرك املؤشر املؤشر إلى صفحةغير أظهر

جديدة
غير إلى منط

التمرير

مجموعة أكداختر

املنبثقات عرض

القائمة. شفافة من باملنبثقات قائمة اعرض
القائمة شفافة أجل ’Popup list‘أظهر 3 من اضغط

والدات املرجعية العالمات تنظيم

املرجعية العالمات حذف
املنبثقات 2*

انظر  حاسبك. Internet Explorer على التليفزيون في شاشة على تعرضها أن تريد التي الويب أضف مواقع
.BeoPlayer دليل

الشاشة.  على التعليمات 8 واتبع اضغط ثم القائمة، شفافة أظهر
التليفزيون. شاشة التي تظهر على املنبثقات لعرض 4 و 6 استخدم

 EXIT

 EXIT

11



وصلة االستخدام من غرفة

وصلة. من غرفة التالية الوظائف استخدام ميكنك منزلك، في مركًبا BeoLink لديك كان إذا

وصلة. غرفة من N.MUSIC شغل
N.MUSIC تشغيل

وصلة. غرفة من N.RADIO شغل
N.RADIO تشغيل

اضغط

ثانيتني. خالل رقًما اضغط

وصلة. غرفة من امللونة القوائم شغل
امللونة القوائم تشغيل

ملونة لتشغيل قائمة اضغط

راديو محددة موسيقى/محطة تشغيل ملف
محددة محطة راديو أو موسيقى لتشغيل ملف اضغط

ملونة إلى قائمة اإلضافة

ملونة. قائمة إلى راديو محطة أو موسيقى ملف سريًعا أضف
ال بالفعل، القائمة في الراديو محطة أو املوسيقى ملف كان إذا

إضافتهما. ميكن

متواصًال اضغط

امللونة القائمة بني تنقل

اضغط
 N.MUSIC

 N.RADIO

9–0 +
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القوائم والرموز   20 

المحتويات

القوائم والرموز
إعدادالنظام•

اإلعداد
التركيب–
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النظام إعداد

معلومات

إذا  التجزئة ببائع اتصل األخرى. Bang & Olufsen أجهزة على اعتماًدا - مختلفة BeoMaster بطرق إعداد ميكن
إعدادك. في تغيير عمل احتجت

BeoSound 5 إعداد

الصوت/الصورة نظام إعداد

تشغيل فإن ،BeoSound 5 مع BeoMaster معًدا عندما يكون
.BeoSound 5 خالل من يكون والراديو املوسيقى

في منزلك.  الصوت/الصورة مع نظام BeoMaster معد

هام

عند  (2 بوصة) سم 5 عن يقل ال فراًغا اترك املناسبة، لضمان التهوية
فوقه. بوصة) 4) سم و10 اجلهاز جانبي

يجب تركيبه  مقبس اجلدار من السلك فإن بالسالمة، تتعلق ألسباب
املرفقني. والبرغي الكابل مشبك استخدم اجلهاز. بإحكام في

دليل انظر ،BeoSound 5 للحصول على معلومات حول تشغيل
.BeoSound 5

انظر األدلة األجهزة، توصيل كيفية حول على معلومات للحصول
األجهزة. مع املرفقة

مقبس اجلدار.  من بفصله متاًما فقط BeoMaster ميكن غلق قماشالتنظيف قطعة استخدم األوساخ، أو البقع إلزالة ناعمة وجافة. قماش قطعة باستخدام األسطح عن األتربة امسح
السائل. الصحون مثل صابون لطيف، ومنظف املاء من ومحلول مبتلة ناعمة

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

BEOSOUND 5

www

COMPUTER

ROUTERBEOMASTER 5
ETHERNET

www

COMPUTER

AV SYSTEM
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النظام إعداد

الصوت/الصورة، توصل السماعات إعدادات إعدادات BeoSound 5 فقط. في Power Link في توصيالت تستخدم
الصورة. أو الصوت بنظام السماعات

التوصيالت. جميع عمل تنتهي من حتى الكهربائي، التيار نظامك مبصدر في األجهزة من توصل أي ال

على تقتصر التي (LAN) محلية منطقة بشبكة فقط وصل *1 مالحظة!

املبنى. أو منزلك أو شقتك

MASTER UNIT IR

Y Pb Pr

VIDEO

S-VIDEODVI-I

R5 V DC
0.5 A

12 V DC 1.2 A
5 V DC 0.35 A

5 V DC
0.15 A

L

SPDIF MASTER LINK LINE
OUT

POWER LINK
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االستعداد مفتاح

الكهربائي التيار مصدر

التليفزيون توصيالت

الستخدام  - USB توصيالت
فقط! الصيانة

اإلثرنت*1 توصيل

توصيالت التليفزيون البديلة

أرجاء  BeoLink في ولتوزيع - صوت وصورة متوافق بنظام التوصيل
املنزل

للتليفزيون وميني يسار صوت قناة مخرج

مستقبًال خارجي لالستخدام IR مستقبل

 BeoSound 5  توصيالت
(VIDEOو USBو POWER)

الرقمي ذات املدخل للسماعات



 EULA – النهائي المستخدم رخصة اتفاقية

 EULA شروط تقرأ أن يجب النسخة، هذه والستخدام محدودة. Windows XP بنسخة BeoMaster مزوًدا يأتي
أدناه.

ترجمة  هناك فليس فقط. باإلجنليزية تكون EULA شروط أن الحظ
بعد.  متاحة لها صحيحة قانونية

Limitations on Reverse Engineering, Decompilation, 
and Disassembly. You may not reverse engineer, 
decompile, or disassemble the SOFTWARE, except 
and only to the extent that such activity is expressly 
permitted by applicable law notwithstanding this 
limitation. 

SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH 
RESTRICTIONS. You may permanently transfer 
rights under this EULA only as part of a perma-
nent sale or transfer of the Device, and only if the 
recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is 
an upgrade, any transfer must also include all 
prior versions of the SOFTWARE. 

EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that 
SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. 
You agree to comply with all applicable internatio-
nal and national laws that apply to the SOFTWARE, 
including the U.S. Export Administration 
Regulations, as well as end-user, end-use and 
destination restrictions issued by U.S. and other 
governments. For additional information see 
http://www.microsoft.com/exporting/ 

 EULA Terms
You have acquired a device, BeoMaster 5, that 
includes software licensed by AmiTech from Micro-
soft Licensing, GP or its affiliates. Those installed
software products of MS origin, as well as 
associated media, printed materials, and online or 
electronic documentation, are protected by inter-
national intellectual property laws and treaties. The 
SOFTWARE is licensed, not sold. All rights 
reserved. 

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER 
LICENSE AGREEMENT EULA, DO NOT USE THE 
DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, 
PROMPTLY CONTACT AMITECH FOR 
INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED 
DEVICE; FOR A REFUND. ANY USE OF THE 
SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR 
AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF 
ANY PREVIOUS CONSENT). 

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants 
you the following license: You may use the SOFT-
WARE only on the DEVICE. 

NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT 
FAULT TOLERANT. AMITECH HAS 
INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE 
SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED 
UPON AMITECH TO CONDUCT SUFFICIENT 
TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS 
SUITABLE FOR SUCH USE. 

NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFT-
WARE is provided AS IS and with all faults. THE 
ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PER-
FORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT 
(INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH 
YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST 
INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE 
SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU 
HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING 
THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE 
WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND 
ARE NOT BINDING ON, MS. No Liability for 
Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY 
LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY 
INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR 
INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE 
OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL 
APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS 
ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE 
LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. 
TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S. $250.00) 
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الفيروسات مكافحة وبرنامج االحتياطية النسخة

الفيروسات مكافحة برنامج
وفقد تعطله إلى أن يؤدي ميكن فيروس النظام لهجوم تعرض إن

إرسال الضرورة قد تقتضي اخلطيرة، وفي احلاالت الهامة. البيانات
مهاجمة  بسبب اإلصالح الضمان يغطي وال إلى الصيانة. BeoMaster

ويوفر  الفيروسات. ملكافحة مزود ببرنامج BeoMasterو فيروس.
على اإلنترنت قراصنة يستخدمها التي البرامج ضد حماية البرنامج

عبر  األقل على أعوام 5 ملدة تلقائًيا البرنامج حتديث ويتم نحو شائع.
وهذا  دائمة. بصفة باإلنترنت BeoMaster اتصال بشرط اإلنترنت
فورًا فيروسات على حتتوي التي امللفات كافة إلزالة مثبت البرنامج

إلى املنقولة امللفات فإن لذلك، وكنتيجة إشعار مسبق. وبدون
أيًضا. رمبا حتذف BeoMaster

هجوم  للبيانات نتيجة أي فقد Bang & Olufsen مسئولية تتحمل وال
الفيروس.

االحتياطية النسخة
بصفة لبياناته احتياطية نسخ عمل عن املستخدم مسئوًال يكون

إلى وما واملوسيقى، والصور امللفات على، تقتصر وال تشمل منتظمة
على البيانات توفر تلك ضمان عن مسئوًال كما يكون غير ذلك.

في أو ،BeoMaster إلى أخرى مرة نقلها مباشرة من متكنه وسائط
ذلك،  إلى إضافة اجلديد. BeoMaster إلى ،BeoMaster استبدال حالة

اللزوم. عند أخرى مرة االحتياطية النسخ تثبيت تلك مسئول عن فإنه

أجهزة أية أو املكتب حاسب على احتياطية وميكن وضع نسخة
على البيانات نسخ ميكن صلب نقال، أو أخرى، مثل قرص خارجية

.DVD أو CD أسطوانات

 BeoMaster تسليم عند البيانات من احتياطية نسخة عمل يجب كما
كجزء البيانات وسيط الضروري تنسيق يكون من فغالًبا الصيانة. إلى

فقد ينتج عنه الذي التنسيق هذا إجراء ويتم اإلصالح، من عملية
Bang & Olufsen مسئولية  تتحمل وال مسبق. إشعار بدون البيانات

للبيانات. فقد أي

البيانات تثبيت إعادة
على املتعددة مجموعة الوسائط تثبيت إلى إعادة احتجت أن حالة في
 BeoConnect أو BeoPlayer برنامج تستخدم أن يجب ،BeoMaster

BeoMaster إلى مجموعتك فقط) لتنقل ماك (ملستخدمي

أو النظام فشل حالة في موسيقاك إلخ صورك وملفات فقد لتضمن عدم احتياطية لبياناتك بنسخ دائًما احتفظ
شيوًعا.  األكثر احلاسب فيروسات يصد الفيروسات ملكافحة مجهز ببرنامج BeoMaster 5و البرنامج.
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القوائم والرموز

والعروض N.MUSIC

والعروض N.RADIO

والعروض PHOTO

والعروض WEB
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Playlists 

Genre 

Artists 

Albums 

Titles 

Folders 

Playlists 

Genre 

Language 

Country 

Titles 

Playlists 

Dates 

Folders 

Bookmarks 

History 

Popups 

GO 

EXIT 

GO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

. 

0 

Source selection 

Leave mode 

Add to playlist 

Home/Return 

. 

Random on/off 

Show info/Hide info 

List root 

Play all/Play group

Full Size cover/Track info view 

Delete 

Rename 

GO 

EXIT 

GO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Source selection 

Leave mode 

Add to playlist 

Home/Return 

. 

. 

. 

List root 

. 

. 

Delete 

Configuration

Rename 

GO 

EXIT 

GO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Source selection 

Leave mode 

Add to playlist 

Home/Return 

. 

Slideshow 

Show info/Hide info

List root 

Rotate right 

Zoom/Zoom off

Delete 

Configuration

Rename 

GO 

EXIT 

GO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Source selection 

Leave mode 

Add to bookmark 

Home/Return 

. 

Popup list 

Previous 

List root 

Next 

.

Delete 

Configuration

Rename 



أو جتارية عالمات تكون قد الدليل هذا في وردت التي املنتجات أسماء
أخرى. لشركات مسجلة جتارية عالمات

 Microsoft Windows Media من احملتوى تستخدم أجزاء
.Technologies. Copyright © 1999–2002 Microsoft Corporation
 Windows Mediaو Microsoft شعارات محفوظة. احلقوق وجميع

 Microsoft- لصالح مسجلة جتارية عالمات هي Windowsو
أخرى. بالد و/أو األميركية الواليات املتحدة في Corporation

أية  عن حالة، أية في مسئولة، تكون Bang & Olufsen لن أن الحظ
البرنامج استخدام عن تنشأ مباشرة غير أو عرضية أو مترتبة أضرار

استخدامه. من التمكن عدم أو

و   EC/5/1999 التوجيهني اشتراطات مع متوافق اجلهاز  هذا
.EC/95/2006

اإلقرارات واملسئولية
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