
BeoMedia 1
التشغيل تعليمات



فقط! األميركية المتحدة الواليات لسوق

الرقمية األجهزة مطابقًا لشروط ووجد اجلهاز هذا اختبار مت مالحظة:
.FCC الفدرالية االتصاالت جلنة قواعد من 15 للجزء وفقًا ب، الفئة من
الضار التداخل من مقبولة حماية توفير هو الشروط هذه من الغرض

السكنية. املنشآت في لألجهزة املركبة الالسلكية للترددات
وفي السلكي، تردد طاقة يشع أن وميكن اجلهاز يولد ويستخدم هذا

يسبب تداخًال أن ميكن التعليمات، حسب تركيبه واستخدامه عدم حال
عدم يضمن ما هناك فليس ذلك، ومع الالسلكية. لالتصاالت ضارًا
يسبب اجلهاز كان هذا إذا للجهاز. معني تركيب في التداخل حدوث

حتديده ميكن الذي األمر التليفزيون، أو الراديو ضارًا الستقبال تداخًال
لتصحيح بذل محاولة ميكنه املستخدم تشغيله، فإن ثم بغلق اجلهاز

التالية: اإلجراءات من أكثر أو واحد التداخل باتباع
االستقبال. هوائي مكان تغيير أو توجيه إعادة –

واملستقبل. اجلهاز بني الفاصلة املسافة زيادة –

بها املوصل تلك بخالف كهربائية دائرة في تيار اجلهاز مبأخذ توصيل –

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

فقط! الكندية بالسوق خاص

الكندية القوانني متطلبات بكافة يفي ب الفئة من الرقمي اجلهاز هذا
الالسلكي. للتداخل املسببة لألجهزة

لصدمة  التعرض نشوب حريق أو خطر تحذير: لتقليل
تجعله وال الرطوبة. أو للمطر الجهاز هذا تعرض ال كهربية،
من عدم وتأكد رش سوائل عليه قطرات أو عرضة لتساقط

عليه الزهريات، مثل بالسوائل، مملوءة أشياء أية وضع

للتيار الكهربائي المأخذ عن تمامًا الجهاز هذا لفصل
من مقبس الجدار. الكهربائي التيار المتردد، انزع قابس

للتشغيل. بعد فصله جاهزًا الجهاز وسيظل

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

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

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

بالمنتج.

التعرض لإلصابة بصدمة لتقليل خطر تنبيه:
ال الخلفي). الجزء الغطاء (أو تفك ال كهربية،

في صيانتها المستخدم يستطيع قطع توجد
الصيانة أفراد من الصيانة اطلب الداخل.

المؤهلين.

 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



تشغيل بكيفية مبسط تأكيد تعريفك بأسلوب إلى يهدف الدليل هذا
.BeoMedia 1

المثال كيفية  على سبيل - BeoMedia 1 تشغيل أسس الدليل ويوضح
بواسطة الشاشة قوائم خالل والتنقل المصادر الجهاز، واختيار تنشيط

.Beo4 عن بعد وحدة التحكم

استفادة من أقصى تحقيق كيفية حول مفيدة نصائح لك يقدم كما أنه
الجهاز.

التشغيل دليل راجع ،BeoMedia 1 تشغيل حول المعلومات من لمزيد
الدليل.  هذا 7 في صفحة في الموضح الشاشة على

هذا الدليل 3حول
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 6 ،BeoMedia تقديم

تبدأ  أن قبل •  

الشاشة على BeoMedia دليل •  

 8 ،BeoMedia استخدام بدء

  BeoMedia مع Beo4 استخدام •  

شفافات القوائم  كيفية استخدام •  

 10 ،BeoMedia مصادر تشغيل كيفية

اإلنترنت)  (موسيقى N.MUSIC  •  

اإلنترنت)  (راديو N.RADIO  •  

PHOTO (صورة)   •  

الويب)  WEB (شبكة  •  

 14 ،BeoMedia 1 توصيل

BeoMedia 1 مع التعامل •  

الرسوم التوضيحية للتوصيالت  •

 18 الفيروسات، مكافحة للبيانات وبرنامج االحتياطية النسخة

للبيانات االحتياطية النسخة •

إعادة تنصيب البيانات •

برنامج مكافحة الفيروسات •

 EULA – المستخدم النهائي اتفاقية رخصة  •  

المحتويات

 Bang & Olufsen تجزئة بائع يتولى أن نتوقع نحن
ومع ذلك، .BeoMedia 1 وتوصيل وتركيب تسليم
كيفية حول معلومات على يحتوي الدليل هذا فإن

إذا مفيدًا ذلك يكون وقد .BeoMedia 1 توصيل
بائع التجزئة من مساعدة دون نقل جهازك أردت

بنفسك. الجهاز تركيب من لتمكينك كاف غير ولكنه
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مصادر  بكافة االستمتاع BeoMedia لك يتيح
الصوت أنظمة طريق عن الجديدة الرقمية الوسائط
منزلك.  في Bang & Olufsen الموجودة والصورة

وهذه المصادر الجديدة هي:
الموسيقى الرقمية –

اإلنترنت راديو –

الفيديو وقصاصات الرقمية الصور –

اإلنترنت ويب مواقع –

هذه من القصوى االستفادة أجل تحقيق من
بإدخال وتقوم البيانات تنقل أن يجب المصادر،

أن قبل تشغيل المفضلة وعمل قوائم الويب مواقع
تبدأ.

تجد يمكنك أن ،BeoMedia استخدام تبدأ وعندما
BeoMedia على  في دليل إضافية أيضًا مساعدة

الشاشة.

 BeoMedia تقديم 

أن تنقل موسيقاك يجب ،BeoMedia استخدام مصادر أن تبدأ قبل

بإدخال  تقوم وأن - BeoMedia إلى حاسبك الرقمية من وصورك

لديك. املفضلة مواقع الويب

ومسارات اإلنترنت راديو حملطات تشغيل قوائم إنشاء ميكنك أيضاً

البيانات لنقل حاسبك استخدم لديك. املوسيقى املفضلة

التشغيل.  وقوائم املفضالت وإلنشاء BeoMedia إلى الشخصية

مع  منصباً كان PC الذي إلى دليل ارجع من املعلومات، ملزيد

بسطح  التحكم شريط عن طريق جتده ميكن أن والذي BeoMedia

 .PC مكتب

موسيقاك  نقل لتتعرف على كيفية مكتبك PC بسطح دليل استخدم
مواقع  إدخال وكيفية - BeoMedia إلى الشخصية وصورك الرقمية

التشغيل*. قوائم وإنشاء المفضلة الويب

تبدأ أن قبل

N.MUSIC

PC  CD

PHOTO

N.RADIO

PC  TV

GO

SETUP

GUIDE

STOP

N.MUSIC

PC  CD

PHOTO

N.RADIO

GO

SETUP

GUIDE

STOP
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يبني واجهة استخدام الصفحة هذه في التوضيحي الرسم *مالحظة!
برنامج ُيستخدم ،MAC تشغيل ملنصة وبالنسبة .BeoPlayer

مختلفاً.  سيبدو الشخصي) (احلاسب PC دليل فإن ولذلك ،BeoConnect



الشاشة  BeoMedia على دليل

شاشة  على الشاشة BeoMedia على إظهار دليل ميكنك دائماً

حول مفيدة ونصائح مفصلة معلومات على لتحصل تليفزيونك

 .BeoMedia تشغيل كيفية

 … الشاشة BeoMedia على دليل إلظهار

اضغط ثم ،Beo4 شاشة تظهر PC في حتى LIST تكرارًا اضغط <
.GO

 BeoMedia مصدر لتظليل أسفل إلى الصفحة استخدم لتمرير <
.GO اضغط ثم تريده، الذي

إلظهار  اضغط 2 ثم القائمة، شفافة إلظهار األحمر الزر اضغط <
الدليل.

تشغيل دليل إظهار يمكنك ،BeoMedia مصدر اختيار بعد
التليفزيون.  شاشة BeoMedia على

Titles   Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Σ

The menu overlay to the left shows you 

what you can do when the BeoMedia 

source N.RADIO is activated. 

To bring up the overlay, press the red 

button.

To remove the overlay, press the red 

button again.

You cannot operate BeoMedia while this 

on-screen Guide is activated.

To change the Guide language, press 

STOP.

Guide
1 / 8

EXIT
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 BeoMedia لتنشيط Beo4 بعد عن التحكم وحدة استخدم

املصادر. واختيار

عندئذ .PC يظهر LIST تكرارًا إلى أن اضغط
 BeoMedia لتنشيط GO اضغط

تعرض قائمة ،BeoMedia تنشيط وبعد
في موضح كما هو على الشاشة، املصادر

اليسار

مصدر األسهم لتظليل أزرار استخدم
 GO ثم اضغط اختياره. BeoMedia الذي تريد

قائمة شفافة إلظهار األحمر اضغط الزر
املختار للمصدر

الرقمية، وصورك  موسيقاك إلى بسهولة BeoMedia يمكنك الوصول مع
راديو  4000 محطة من وأكثر لديك المفضلة الويب ومواقع الشخصية،

العالم. حول إنترنت

إلى الشخصية بياناتك نقل من تنتهي أن بمجرد
تكون  فإنك حدة، على BeoMedia كل مصادر

.BeoMedia استخدام لتبدأ جاهزًا

Beo4 لتشغيل  بعد عن التحكم وحدة تستخدم
المصادر لتشغيل المثال سبيل على ،BeoMedia

قوائم شفافات وإظهار الشاشة قوائم خالل والتنقل
المختلفة. المصادر

  BeoMedia استخدام بدء

 BeoMedia مع Beo4 استخدام

LIST
PC

GO

GO

BeoMedia 1

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB

BeoMedia 1

N.MUSIC

N.RADIO

PHOTO

WEB
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،(standby) االستعداد وضع BeoMedia من تشغل عندما مالحظة!
30 ثانية.  حوالي التشغيل يستغرق قد



لك اخليارات  تبني قائمة شفافة له يكون BeoMedia مصدر كل

إلظهار  Beo4 في األحمر الزر اضغط املصدر اتار. مع املتاحة

القائمة. شفافة

في الرقم زر أو املناسب امللون الزر اضغط الشفافة، ظهور ومبجرد

مثالً 3 لتبدأ عرض شرائح  تريدها - التي لتنشيط الوظيفة Beo4

اليسار.  شفافة Photo في موضح في هو 5 للتكبير، كما أو

دون احلاجة استخدامها امللونة، ميكنك وظائف األزرار تعرف وعندما

أوالً. الشاشة الشفافة على إظهار إلى

أوالً، ثم مباشرة األحمر الزر ضغط دائماً رقم، يجب زر ولتنشيط

الرقم.

 BeoMedia مصدر كل مع لك المتاحة الخيارات القائمة شفافة تبين
التي الختيار الوظيفة المناسب الزر اضغط الشفافة، ظهور وبمجرد -

تنشيطها. تريد

القوائم شفافات استخدام كيفية

Folders   Menu

This menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Guide

Slide show

Rotate left

Zoom

Rotate right

Hide info

Delete

Configuration

1

2

3

4

6

6

7

8

9

Folders Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Guide

Slide show

Rotate left

Zoom

Rotate right

Hide info

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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 BeoMedia مصادر تشغيل كيفية

ال  بينما ً بعيدا CD أسطوانات جميع إخفاء ميكنك N.MUSIC مع

الصوت أنظمة خالل من موسيقاك جميع إلى الوصول تزال ميكنك

منزلك.  Bang & Olufsen في والصورة

تنظيم يتم ،BeoMedia إلى موسيقاك جميع تنسخ بعدما

ثم ومن - والنوع والفنان واأللبوم العنوان حسب املوسيقى تلقائياً

عليها. العثور يسهل

في أي إليها والوصول بك اخلاصة قوائم التشغيل عمل ميكنك كما

مناسبة. لكل - وميكنك عمل قائمة تريده وقت

 … N.MUSIC تنشيط كيفية

الختيار  GO اضغط يظهر PC ثم LIST تكرارًا إلى أن اضغط <
BeoMedia كمصدر. 

 .GO اضغط ثم ،N.MUSIC إلى املؤشر لتنقل استخدم <

 … N.MUSIC تشغيل كيفية

بني  لتتحول تكرارًا األخضر الزر اضغط ،N.MUSIC تنشط بعدما <
 Folders ،(نوع) Genre ،(فنانون) Artists املختلفة، العروض

 Albumsو تشغيل) (قوائم Playlists ،(عناوين) Titles (مجلدات)،
(ألبومات).

املتاحة.  N.MUSIC بني مسارات لتتنقل استخدم أو  <
مسار. الختيار GO اضغط ثم <

اضغط .N.MUSIC تنشيط بعد خياراتك لك تبين هذه القائمة شفافة
الشفافة. إلظهار األحمر الزر

… مفيدة نصائح

املسار معلومات فقط القائمة، فإن إلخفاء األزرق الزر تضغط عندما
ميكنك العرض، هذا الشاشة. وفي على إليه اآلن ستظهر الذي تستمع

بني  لتتنقل و و املسارات بني لتتنقل و استخدام
املجموعات.

ميكنك العرض، في هذا أخرى. مرة القائمة إلظهار األزرق الزر اضغط
تكون  املجموعات - بني للتنقل و املجموعات استخدام لطي

صور.  ألبوم CD أو أو أسطوانة تشغيل قائمة املثال سبيل على ”املجموعة“

على  BeoMedia وتشغيلها مصادر الستدعاء
وحدة استخدم ،Bang & Olufsen تليفزيونك

.Beo4 بعد عن التحكم

لمصادر الرئيسية التشغيل مبادئ تكون
خالل  للتنقل مثًال - مصدر كل في واحدة BeoMedia

تغيير أو من قائمة االختيار أو قوائم الشاشة
العرض.

تبين التي القائمة شفافة فإن أخرى، ناحية ومن
التي هي مصدر لكل المتاحة الوظائف اإلضافية

لمصدر. مصدر من أكثر تختلف

 N.MUSIC

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

Random on

.

.

.

.

Delete

.

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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من األخبار أو من شيكاغو اجلاز موسيقى إلى االستماع تريد هل

من أكثر إلى بسهولة الوصول ميكنك ،N.RADIO مع سنغافورة؟

والصورة  الصوت أنظمة طريق عن إنترنت راديو 4000 محطة

منزلك.  Bang & Olufsen في

والنوع واللغة البلد حسب الراديو محطات تخزين ميكنك كما

مبحطاتك املفضلة. بك خاصة تشغيل قوائم وعمل والعنوان

 … N.RADIO تنشيط كيفية

الختيار  GO اضغط يظهر PC ثم LIST تكرارًا إلى أن اضغط <
BeoMedia كمصدر. 

.GO اضغط ثم ،N.RADIO إلى املؤشر لتنقل استخدم <

 … N.RADIO تشغيل كيفية

بني  لتتحول تكرارًا األخضر الزر اضغط ،N.RADIO تنشط بعدما <
 Language ،(أنواع) Genres ،(عناوين) Titles املختلفة، العروض

تشغيل). (قوائم Playlistsو (بلد) Country (لغة)،
محطات N.RADIO املتاحة.  بني لتتنقل استخدم أو  <

راديو.  محطة الختيار GO اضغط ثم <

… مفيدة نصائح

إلى محطات نقل أو إضافة ميكنك ،N.RADIO إلى تستمع بينما
تشغيل. قائمة

أو قائمة احملطة لنقل األصفر الزر اضغط التشغيل، عرض قائمة في
املظللة. التشغيل

املجموعة أو احملطة إلضافة الزر األصفر اضغط األخرى، وفي العروض
قائمة تشغيل. املظللة إلى

اضغط .N.RADIO تنشيط بعد خياراتك لك تبين هذه القائمة شفافة
الشفافة. إلظهار األحمر الزر

 N.RADIO

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

.

.

.

.

.

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4
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6
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0
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  BeoMedia مصادر تشغيل كيفية <<

اضغط .PHOTO تنشيط بعد خياراتك لك تبين هذه القائمة شفافة
الشفافة. إلظهار األحمر الزر

… مفيدة نصائح

.3 الرقم مباشرة ثم األحمر، الزر اضغط لصورك، عرض شرائح تبدأ لكي

وقصاصات  الصور الرقمية عرض ميكنك BeoMedia PHOTO مع

.Bang & Olufsen تليفزيون على وأسرتك ألصدقائك الفيديو

حاسبك على مشاهدتها وبدالً من - صورك السهل تنظيم ومن

غرفة التليفزيون في شاشة على مشاهدتها ميكنك احملمول،

معيشتك.

 … PHOTO تنشيط كيفية

الختيار  GO اضغط ثم .PC يظهر LIST تكرارًا إلى أن اضغط <
BeoMedia كمصدر. 

 .GO اضغط ثم ،PHOTO إلى املؤشر لتنقل استخدم <

 … PHOTO تشغيل كيفية

بني  لتتحول تكرارًا األخضر الزر اضغط ،PHOTO تنشط بعدما <
 Playlistsو (مجلدات) Folders ،(تواريخ) Dates املختلفة، العروض

(قوائم تشغيل).
الفيديو.  وقصاصات صورك بني استخدم أو  لتتنقل <

قصاصة فيديو.  أو GO لتشاهد صورة اضغط ثم <
الشاشة.  بكامل حجم األزرق لتعرض الزر اضغط <

 PHOTO 

Playlists Menu

Hide menu

Change view

Add to playlist

Show list

Home/return

Show Guide

Slideshow

Rotate left

Zoom

Rotate right

Hide info

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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الزر اضغط .WEB تنشيط بعد خياراتك لك تبين هذه القائمة شفافة
الشفافة. إلظهار األحمر

… مفيدة نصائح

القائمة تخفي أن أوًال يجب ،Beo4 باستخدام ويب موقع خالل للتنقل
قائمة إلخفاء األحمر الزر اضغط وأيضًا األزرق. الزر بضغط

معروضة. كانت إذا االختيارات،

الصفحة.  و  لتمرير استخدم  ثم <
لتتنقل السهم) (وضع “pointer mode” إلى GO للتغيير اضغط <

الصفحة. خالل
 ، ارتباط السهم إلى و  لتحريك األسهم  أزرار استخدم <

اجلديدة.  الصفحة إلظهار GO واضغط
(وضع “scroll mode” إلى أخرى السهم مرة إلعادة EXIT اضغط <

التمرير). 

طريق  عن املفضلة الويب مواقع زيارة ميكنك BeoMedia WEB مع

بدون تشغيل حاسبك.  - Bang & Olufsen television تليفزيون

والتنقل في قوائم املفضلة الويب مواقع تتحول بني أن وميكنك

.Beo4 عن بعد التحكم وحدة بواسطة شاشة التليفزيون

 … WEB تنشيط كيفية

الختيار  GO اضغط ثم .PC يظهر LIST تكرارًا إلى أن اضغط <
BeoMedia كمصدر. 

 .GO اضغط ثم ،WEB الختيار استخدم <

 … WEB تشغيل كيفية

بني  لتتحول تكرارًا األخضر الزر اضغط ،WEB تنشط بعدما <
الصفحات)،  حتديد (مؤشرات Bookmarks املختلفة، العروض

(نوافذ منبثقة). Popupsو (تاريخ) Historyو
املتاحة.  الويب مواقع لتتنقل بني استخدم و  <

الشاشة.  على املختارة الويب إلظهار مواقع GO اضغط ثم <
الشاشة.  بكامل حجم األزرق لتعرض الزر اضغط <

 WEB

Bookmarks  Menu

Hide menu

Change view

Add to bookmarks

Show list

Home/return

Show Guide

Previous popup

Previous

.

Next popup

Next

Delete

Configuration

Rename

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

�
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ضوء  املباشر أو الشمس في ضوء BeoMedia وضع جتنب –

كشاف. مصباح ضوء مثل مباشر، اصطناعي

للتعليمات.  ا BeoMedia وفقً وتوصيل ووضع تركيب من تأكد –

BeoMedia لرطوبة عالية أو مطر أو مصادر حرارة.  تعرض ال –

أجواء  في املغلقة األماكن لالستخدام في مصمم BeoMedia –

تتراوح حرارة درجة في نطاق اجلهاز استخدم فقط. داخلية جافة

(50-105 فهرنهايت).  مئوية 40-10 بني

(5 سم).  أجل تهوية كافية من BeoMedia حول كافياً فراغاً اترك –

ألفراد تلك العمليات مثل واترك .BeoMedia حتاول فتح ال –

املؤهلني! الصيانة

يجب أن  مفرطة، ضوضاء BeoMedia في إصدار أن بدأ في حال –

.ً الصيانة فورا به إلى تذهب

مقبس  من بفصله فقط متاماً BeoMedia ميكن إيقاف تشغيل –

اجلدار.

BeoMedia 1 المنتجات التالية:  يشمل
 BeoMedia 1 –

كابالت –

بعض  في فقط مطلوبًا IR (يكون مستقبل –

التوصيالت)
التنصيب) (سابق برنامج –

كاملة هذه المكونات مجموعة إلى  ويشار
.BeoMedia 1 ـ ب

فني  بواسطة BeoMedia 1 وتوصيله تركيب ويجب
للجهاز المختلفة والتوصيالت محترف. تركيب

.17–15 الصفحات في بالصور موضحة

 BeoMedia 1 توصيل

 BeoMedia 1 مع التعامل
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للنظام العام المنظر

 DVI-I توصيل مدخل بـ BeoVisions بواسطة BeoMedia موصل

IR 
Receiver 

Access Point 

BeoMedia 1 

Ethernet 

Video

Audio

Master Link 

Internet 

BeoMedia 1 

MASTER LINK 

AUDIO IR 

SPDIF 

DC 

DVI-I 

VGA 

R 
L 

R

L

SPDIF

CVBS

CVBS 
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 VGA و/أو DVI-I توصيل مدخلي بـ BeoVisions بدون BeoMedia موصل

 VGA توصيل مدخل بـ BeoVisions بواسطة BeoMedia موصل

 BeoMedia 1 توصيل <<

BeoMedia 1 

MASTER LINK 

AUDIO IR 

SPDIF 

DC 

VGA 

VGA 

R 
L 

R

L

SPDIF

CVBS

CVBS 

BeoMedia 1 

AV 

MASTER LINK 

CVBS VIDEO AUDIO IR DC 

SPDIF

SPDIF 

16

بكابل الكابل هذا يستبدل المنتجات لبعض بالنسبة

اتصل ببائع تجزئة .SCART >>Y/C+CVBS+Audio 

المعلومات.  من Bang & Olufsen لمزيد



األميركية  للسوق BeoVisions بـ BeoMedia موصل

BeoMedia 1 

MASTER LINK 

AUDIO IR DC 

SPDIF 

VGA VIDEO CVBS 

COAX
(SPDIF)

R

L

S.VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

VGA 
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الفيروسات وبرنامج مكافحة االحتياطية للبيانات النسخة

الفيروسات مكافحة برنامج

يؤدي أن ميكن الذي اخلطير باألمر حلاسبك مهاجمة فيروس يكون قد

هامة. وفي احلاالت بيانات وفقد تعطل احلاسب إلى بسهولة

وال  للصيانة. BeoMedia تسليم الضرورة تقتضي قد اخلطيرة،

ويحتوي فيروس. هجوم عن يغطي الضمان اإلصالحات الناجتة

البرنامج  ويحمي الفيروسات. ملكافحة برنامج على BeoMedia

قرصنة احلاسب برامج ويكتشف بالفيروسات اإلصابة من النظام

األقل  على أعوام 5 ملدة ا تلقائيً البرنامج حتديث ويتم شيوعاً. األكثر

دائمة.  بصفة باإلنترنت BeoMedia توصيل بشرط اإلنترنت عبر

على حتتوي كافة امللفات التي إلزالة منصباً البرنامج ويكون

وال  BeoMedia إلى ملفاً نقلت إذا ولذلك، إشعار. ودون ً فورا فيروسات

السبب. هو يكون ذلك فقد أخرى، تستطيع أن جتده مرة

نتيجةً  للبيانات فقد أي Bang & Olufsen مسئولية تتحمل وال

الفيروس. هجوم

للبيانات االحتياطية النسخة

بصفة لبياناته احتياطية نسخ عمل عن املستخدم مسئوالً يكون

إلى آخره. واملوسيقى، الصور ، على تقتصر وال تشمل منتظمة

وسائط على تلك البيانات توفر عن ضمان مسئوالً يكون كما

حالة في أو ،BeoMedia مرة أخرى إلى مباشرة ميكن نقلها بحيث

فإنه  ذلك، إضافة إلى اجلديد. BeoMedia إلى ،BeoMedia استبدال

عند اللزوم. االحتياطية النسخ تلك تنصيب إعادة عن مسئول

أجهزة أية أو املكتب حاسب على احتياطية وميكن وضع نسخة

البيانات نسخ ميكن محمول، أو قرص صلب أخرى؛ مثل خارجية

.DVD أو CD أسطوانات على

تسليم عند للبيانات احتياطية نسخة عمل أيضاً يجب

وسائط  تنسيق الضروري سيكون من ا وغالبً BeoMedia للصيانة.

ينتج الذي التنسيق ومثل هذا اإلصالح، من عملية البيانات كجزء

إشعار. بدون سيحدث البيانات فقد عنه

للبيانات.  فقد أي Bang & Olufsen مسئولية تتحمل وال

البيانات تنصيب إعادة

حتتاج وعندما .PC برنامج في ”قرص“ أنه على BeoMedia مهيأ إن

تنسخ البيانات أن يجب االحتياطية، النسخة تنصيب إعادة إلى

BeoPlayer أو BeoPort أو  خالل ذلك من عمل ويجب هذا القرص. إلى

املعتادة.  واإلفالت“ بطريقة ”السحب BeoConnect

وملفات (الصور، بياناتك فقد عدم لضمان
البرنامج، أو الجهاز عطل حالة في الخ) الموسيقى،

بنسخ لبياناتك. االحتفاظ دائمًا يجب

BeoMedia مزود ببرنامج مكافحة فيروسات الذي 

شيوعاً. فيروسات الحاسب األكثر سيعترض
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القانونية املسئولية وحدود امللكية حقوق

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

 Microsoft Windows Media تستخدم (portions) الفيديو أجزاء
النسخ  حقوق مايكروسوفت). نوافذ وسائط  Technologies (تقنيات

محفوظة. احلقوق جميع .Microsoft Corporation 2002–1999 ©

جتارية  عالمات هي Windows وشعار Windows Mediaو Microsoft

بالد  و/أو املتحدة الواليات في Microsoft Corporationمسجلة متلكها
أخرى.

األحوال،  من حال بأي مسئولة، غير Bang & Olufsen أن الحظ فضًال
استخدام مترتبة على أو مباشرة غير أو أضرار عرضية أية عن

استخدامه. من التمكن عدم أو البرنامج

19



 EULA - النهائي المستخدم ترخيص اتفاقية

 Windows XP نسخة BeoMedia على يحتوي
هذه والستخدام منه. يتجزأ ال كجزء محدودة

اليسار.  EULA في شروط قراءة من البد النسخة،

اإلنجليزية،  باللغة موجودة EULA شروط مالحظة!
بلد بكل تكون خاصة النصوص القانونية أن حيث

هذه وحتى ترجمتها بشكل مباشر. يمكن وال
لهذا صحيحة عمل ترجمة قضائية يتم لم اللحظة،

النص.

EULA Terms 

You have acquired a device, BeoMedia 1, that 
includes software licensed by AmiTech from 
Microsoft 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 international 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 INSTRUC- 
TIONS 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 AGREE- 
MENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF 
ANY PREVIOUS CONSENT). 

GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA 
grants you the following license:

You may use the SOFTWARE 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 
SOFTWARE is provided AS IS and with all 
faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY 
QUALITY, PERFORMANCE, 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) 

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 
permanent 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 international 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/. 
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لمعلوماتك...

عملية أثناء اهتماماً خاصاً احتياجاتك كمستخدم نولي نحن

ونحن نبذل قصارى ،Bang & Olufsen ملنتج والتطوير التصميم

االستخدام. ومريحة سهلة منتجاتنا لتكون جهدنا

مع جتربتك عن لتخبرنا وقتك من ا بعضً أن متنحنا فإننا نأمل ولذا،

أو سلبياً، كان إيجابياً هاماً، شئ تراه وأي .Bang & Olufsen منتج

لتحسني منتجاتنا. جهودنا في يساعدنا قد

لك! شكرًا

اإلنترنت…  موقعنا على بزيارة بنا، تفضل  لالتصال

 www.bang-olufsen.com  

 Bang & Olufsen a/s إلى:  اكتب  أو

  BeoCare   

 Peter Bangs Vej 15   
 DK–7600 Struer  

 Bang & Olufsen أرسل فاكساً:   أو

 BeoCare   

11 39 85 97 45+ (فاكس)  

المجموعة توجيهي في المحددة بالشروط يفي المنتج هذا
.73/23/EEC 89/336 و/EEC األوربية االقتصادية

22

3509510  0703 

دون للتغيير واستخداماتها عرضة واخلصائص التقنية املواصفات

مسبق. إشعار





www.bang-olufsen.com
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