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املقدمة

 BeoMaster 5 ـ يتعلق ب البرنامج فيما وتشغيل املتاحة اخلصائص أن كما
التشغيل  تشرح التي األقسام ولذلك، فإن متشابهان. BeoSound 5 و

التشغيل  يتطلب عندما BeoMaster 5 تذكر BeoSound 5 فقط بواسطة
أيًضا. BeoSound 5 تنصيب حتديًدا

 BeoSound 2 البرنامج مع استخدام عن معلومات أيًضا يقدم هذا الدليل
.Serenata و BeoSound 6 و

 BeoPlayer استخدام برنامج كيفية عن معلومات الدليل لك هذا يقدم
تنزيل ميكن أيًضا، .Bang & Olufsen من منتج وهو جزء ،BeoPort و

.www.bang-olufsen.com من BeoPlayer مجانًا

فإن ،BeoPlayer مع BeoPort مشابًها لذلك املستخدم مع تفاعل أن حيث
تثبيت  حتديًدا املوضح التشغيل يتطلب عندما فقط ذكره يأتي BeoPort

.BeoPort

 BeoPort و BeoPlayer دليل

 BeoPlayer BeoPort

 BeoMaster 5 BeoSound 5
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التحكم شريط

.BeoPort أو BeoPlayer مصادر وتشغيل بتنشيط التحكم شريط لك يسمح
.BeoPlayer لتبدأ نظامك صينية Bang & Olufsen في أيقونة انقر <

الشاشة. ميني أقصى إلى الفأرة مؤشر حرك <
التحكم. شريط إلظهار املثلثة التبويب عالمة انقر <

الحظ أنه .PC CD PHOTO و N.MUSIC و N.RADIO و هي االفتراضية املصادر

ارجع إلى منزلك. في األجهزة التي حسب إضافية، BeoPort يتيح لك مصادر فقط

املعلومات. من ملزيد التحكم“ شريط ”تخصيص

... BeoPlayer في مصدر لتنشيط

احلاسب. يسار شاشة في املصدر يظهر لكي املصادر أحد مرتني انقر <

األحمر. باللون التحكم شريط يظهر في فإنه مصدرًا، تنشط عندما

... التحكم شريط تشغيل

أو قنوات التليفزيون  الراديو محطات أو املوسيقى ملفات بني لتتنقل انقر أو  <
إلخ. الصور، أو

تختار  عندما أو النشط، التالية في املصدر املجموعة إلى لتنتقل انقر أو  < 
... PC CD

أو لألسطوانات املدمجة مشغالن لديك كان إذا األسطوانات املدمجة بني بدل ... <
.(BeoPort فقط) BeoSound 9000 توصل كنت

مؤقتاً. لتوقف االستماع STOP انقر <
لتستئنف االستماع. GO انقر <
لتضبط الصوت. انقر أو  <

االستماع.  لتكتم بني و  انقر الصوت، لتكتم <
الصوت.  حجم استخدم  أو  لتسترجع  

مصدر. لكل الفردية اخليارات لتعرض SETUP انقر <

في يسار يظهر الذي وتشغل احملتوى لتختار كخيار آخر، ميكنك استخدام الفأرة
نوع أو تشغيل أو قائمة ألبوًما مثالً، ،BeoPlayer في املجموعة تكون احلاسب. شاشة

ملونة. قائمة أو

التشغيل مبادئ

.BeoPlayer أو BeoPort كنت ثبت ما إذا على يتوقف التحكم مظهر شريط الحظ أن
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الصورة  أو الراديو محطة أو املوسيقى ملف عن معلومات لترى INFO انقر <
احلالية.

االستعداد. وضع إلى لتتحول • انقر <
جميع املصادر. لثانيتني لتغلق • متواصًال انقر <

والتطبيق. شريط التحكم لتغلق مرتني • انقر <
تنشيط  لتعيد نظامك صينية في واحدة Bang & Olufsen مرة أيقونة انقر <

.BeoPlayer

القائمة لتشغيل BeoPort هي حتكم شريط في فقط متاحة تكون التي امللونة األزرار

من املعلومات. ملزيد امللونة“ ”القوائم ارجع إلى امللونة.

... التحكم شريط تخصيص

أو حذف أو إضافة التحكم. فيمكنك شريط يتيحها عدد املصادر التي تغيير ميكنك
الوقت.  نفس شريط التحكم في في 8 مصادر حتى تظهر وميكنك أن مصادر. إخفاء

إلعداد شريط التحكم. SETUP انقر <
في  املتاحة باملصادر قائمة ستظهر مصادر. أو تزيل لتضيف SOURCES انقر <

في  املوجودة األجهزة أكثر حسب لديك خيارات يكون BeoPort شريط التحكم. ومع
منزلك.

املصادر إلى واسحبه القائمة من إضافته تريد الذي املصدر متواصًال انقر <
املوجودة.

> حول و > عليه يدل الذي ثان، مصدر إخفاء ميكنك الظاهرة، املصادر أسفل جميع
املصدر.

لتزيله. املتاحة املصادر إلى قائمة التحكم واسحبه شريط في انقر مصدرًا <
.SETUP لتغادر EXIT انقر <

  BeoPort شريط حتكم

 BeoPlayer شريط حتكم
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TV عارض

،TV موالف ببطاقات مجهز واحلاسب BeoPort جهاز يتضمن حاسبك إعداد كان إذا
حاسبك  على شاشة التليفزيون مشاهدة وميكنك تكون متاحة TV عارض وظيفة فإن
أو  حتريك ميكنك الشاشة، على TV عارض ظهور ومبجرد .PC TV املصدر باختيار

.TV عارض نافذة تكبير أو غلق

 ... TV عارض نافذة حجم وتغير حترك كيف

واسحبها لتحركها. TV عارض نافذ اختر <
على شاشة  صورة TV بحجم الشاشة على TV لتحصل عارض نافذة مزودًجا انقر <

حاسبك.
الصوت  الشاشة - يظل TV من عارض نافذة األمين لتخفي الفأرة بزر انقر <

متاًحا.
أخرى.  عارض TV مرة نافذة وانقرTV لتظهر التحكم شريط أظهر <

صورة 3:4. تنسيق في عارض TV تناسبًيا TV لتكبير عارض جانًبا من نافذة اسحب <

... منط الصوت اختيار

ملصادر  مجسم AV صوت اختيار TV أو لقنوات محددة صوت اختيار أمناط ميكنك
الصورة. أو الصوت

... لغة أو مجسم أو أحادي

متاحة ... إضافية صوت أمناط كانت هناك إذا
احلالي. الصوت التحكم لتغير منط شريط في SOUND ثم SETUP انقر <
مجسم. املتاحة، أحادي أو الصوت أمناط بني لتبدل تكرارًا SOUND انقر <

صوت. اختيار منط لتتمكن من SETUP انقر <

اختالف. بأي تشعر لن فإنك بديلة متاحة، صوت لم تكن هناك أمناط إذا
.SETUP لتغادر EXIT انقر <

غرفتك  من الصورة مصادر مشاهدة ميكنك ال األميركية BeoPort نسخة مع مالحظة!
حاسبك. شاشة على الرئيسية
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... مجسم AV صوت اختيار

مجسم عن صوت استقبال ميكنك اختيار التحكم، شريط صورة في مصدر اخترت إذا
أسفل SETUP في  املوجود AV زر استخدم حتديًدا. املصدر لهذا BeoLink طريق

التحكم. شريط
 .DTV مثًال انقر — مصدرًا أظهر <

.AV صوت اختيار من SETUP لتتمكن انقر <
مجسم. صوت مثًال ،AV صوت AV لتختار انقر <
األحادي.  الصوت إلى لتعود ثانية مرة AV انقر <

.SETUP لتغادر EXIT انقر <
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 Beo5 أو Beo4 إما استخدام ميكنك ،IR مركًبا مع مستقبل BeoPort لديك كان إذا
نظامك. في املتاحة املصادر لتشغيل

 ... Beo4 في

الراديو.  RADIO لتشغل اضغط <
كان متاًحا. إذا لتشاهد التليفزيون، TV اضغط <

GO لتنشيطه.  اضغط ثم ،Beo4 في N.MUSIC لتعرض LIST تكرارًا اضغط <
GO لتنشيطه.  اضغط ثم ،Beo4 في N.RADIO لتعرض LIST تكرارًا اضغط <
متاًحا.  كان إذا موصل، صورة مصدر من DTV لتستقبل TV الرقمي اضغط <

عارض DVD موصل.  من  DVD إشارة DVD لتستقبل اضغط <
إلى CD صوت.  CD لتستمع اضغط <

شاشة على موصل، عارض DVD/فيديو من الصورة V.MEM لتشاهد اضغط <
احلاسب.

صوت موصل.  A.MEM لتشغل مصدر اضغط <

ملف الختيار استخدامها مثالً، فيمكن، محددة. سياقية وظائف لها األرقام أزرار
راديو. محطة أو تليفزيون قناة أو محدد موسيقى

أو التالية إلى املجموعة لتنتقل موسيقى أو ملف في اضغط أو  لتبحث <
السابقة.

احلالية القائمة في السابق أو التالي ملف املوسيقى اضغط أو  لتنتقل إلى <
أخرى. راديو محطة قناة تليفزيون أو إلى لتنتقل أو ،CD على أو

... امللونة األزرار

قنوات إحدى تشاهد كنت فإذا املختار. املصدر حسب مختلفة امللونة لها وظائف األزرار
تستخدم حسبما امللونة األزرار فإن حاسبك، على الرقمي التليفزيون إرسال مستقبل
 BeoSound 5 مع إعداد في الرقمي. التليفزيون إرسال مستقبل قائمة شفافة توضح
امللونة. ارجع إلى الختيار القوائم امللونة األزرار تستخدم منفرًدا، BeoMaster 5 مع أو

املعلومات. من ملزيد امللونة“ ”القوائم

بعد عن التحكم وحدة

الوصلة مصادر غرفة وغلق تشغيل مثالً، بعد، عن وحدة التحكم بواسطة ميكنك
ملفات أو الراديو محطات أو بني قنوات التليفزيون والتبديل املتاحة والغرفة الرئيسية

الصوت. حجم وضبط املوسيقى
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ببائع  اتصل في نظامك. األجهزة لتشغيل Beo5 بعد عن وحدة التحكم إعداد يجب
املعلومات.  من ملزيد Bang & Olufsen جتزئة

... Beo5 في

الذي املصدر ثم بها، أنت التي الغرفة ثم اسم ،Zones ثم ، اضغط < 
تشغيله. تريد

.N.Music مصدر N.MUSIC لتشغل اضغط <
.N.Radio لتشغل N.RADIO اضغط <

.PC املصدر لتستخدم PC اضغط <
شاشة على موصل، عارض DVD/فيديو من الصورة V.MEM لتشاهد اضغط <

احلاسب.
متاًحا.  كان إذا التليفزيون، TV لتشاهد اضغط <

متاًحا.  كان إذا موصل، صورة مصدر من DTV لتستقبل TV الرقمي اضغط <
عارض DVD موصل.  إشارة DVD من DVD لتستقبل اضغط <

إلى CD صوت.  CD لتستمع اضغط <
صوت موصل.  A.MEM لتشغل مصدر اضغط <

أو  التالي املجلد لتنتقل إلى موسيقى أو في ملف لتبحث اضغط أو  <
السابق.

في القائمة احلالية  السابق أو التالي املوسيقى ملف إلى لتنتقل اضغط أو  <
أخرى. محطة راديو أو تليفزيون قناة لتنتقل إلى أو ،CD على أو

... امللونة األزرار

قنوات إحدى تشاهد كنت فإذا املختار. املصدر حسب مختلفة امللونة لها وظائف األزرار
تستخدم حسبما امللونة األزرار فإن حاسبك، على الرقمي التليفزيون إرسال مستقبل

الرقمي. التليفزيون إرسال مستقبل قائمة شفافة توضح
امللونة  األزرار تستخدم منفرًدا، BeoMaster 5 أو مع BeoSound 5 مع إعداد في

من املعلومات.  ملزيد امللونة“ ”القوائم ارجع إلى امللونة. القوائم الختيار

جتزئة  أجراه تاجر الذي واإلعداد أجهزتك على تعتمد Beo5 األزرار في عرض أن الحظ
.Bang & Olufsen
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احلاسب على املوسيقى البحث عن

على متاحة املوسيقى تكون أن يجب ،BeoPlayer تشغيل في قوائم لكي تنشئ
من انسخها أو بالفعل، موجودة موسيقى عن بحثًا حاسبك امسح حاسبك.

الصوتية. املدمجة أسطواناتك
على  توجيهك لتبحث مرة، سيتم ألول N.MUSIC BeoPlayer عندما تبدأ مصدر

ميكن تشغيله. محتوى عن حاسبك

... احلاسب على موسيقى عن بحثاً املسح

أن إذا أردت أو ،BeoPlayer فيها تستخدم التي األولى املرة في مسح يجب إجراء
جديد. تخزين مشغل تضيف

بجوار املشغل. املربع لتحدد واحدة مرة انقر <
التحديد. عالمة لتزيل ثانية مرة انقر <

املسح. لتبدأ START انقر <

... آخر مشغل إلى أضيفت إذا موسيقى ملفات عن البحث

نشطاً. N.MUSIC يكون عندما التحكم شريط SETUP في انقر <
.SCAN انقر <

املناسب. (املشغالت) املشغل بجوار املربع حدد <

املشغل. اختيار أسفل مربع باألحمر يظهر التقدم اجلاري
جاٍر. مسح إللغاء STOP انقر <

املسح.  خيارات إلخفاء HIDE SCAN انقر <

CD صوت، تأكد  من تنسخ أن وقبل تكتمل. أن إلى اجلارية املسح تتواصل عمليات
 SETUP حتت ،“Configuration” قائمة في ذلك ويتم عمل إعداداتك للنسخ. حتديد من

املعلومات. من ملزيد “BeoPlayer ”تهيئة ارجع إلى التحكم. شريط في

مثل للمعلومات، تعريف عالمات على حتتوي املوجودة املوسيقى ملفات كانت إذا
ارجع إلى املسح. أثناء تخزن املعلومات فإن هذه ،“Genre” أو “Albums” أو “Artists”

من املعلومات.  ملزيد “PHOTO أو N.RADIO أو N.MUSIC معلومات وحترير ”عرض

 My” املسمى املجلد في موسيقى عن بحثًا دائًما N.MUSIC سيمسح افتراضًيا،
في مسحتها التي واملشغالت “Documents and settings\user name” حتت “Music

قرصك  أن متسح فإنه من الضروري أول مرة. ولذلك N.MUSIC نشطت عندما البداية،
مختلف. مجلد في أو آخر مشغل على موسيقى خزنت إذا أخرى، مرة الصلب

املوسيقى إتاحة

 .BeoPortal من CD معلومات اإلنترنت لتنزيل اتصال BeoPlayer/BeoPort يستخدم
الوظيفة  ومتكن BeoPlayer يجب أن تسجل ،BeoPortal من تستقبل معلومات ولكي
 BeoPortal مفتوًحا. وإذا لم يتح ويجب أن يكون حاسبك “Configuration” قائمة في

.“unknown” على أنها ستسجل املوسيقى ملفات تقريًبا، فإن ثوان 10 بعد
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CD صوت  املوسيقى من نسخ

عن  معلومات بـ BeoPortal ليستقبل لالتصال اإلنترنت اتصال BeoPlayer يستخدم
متاحة. كانت إذا ،CD

... CD تنسخ من قبل أن

.PC CD وانقر CD مشغل CD في ضع <
.“Folder view” لتفتح األيسر السفلي اجلانب في COPY زر انقر <

... كمجلد جديد، أو كامًال األلبوم وأفلت اسحب  <
NEW FOLDER لتنشىء مجلًدا واسحب وأفلت ملفات موسيقى مفردة.  انقر ... <

نسخ  ومبجرد نسخها. يتم التي املوسيقى تشتغل بينما النسخ BeoPlayer يبدأ
.WMA كملف فإنه يخزن ملف املوسيقى، أو األلبوم

سيتعطل املوسيقى نسخ فإن ذلك، ومع النسخ. أثناء التحكم شريط استخدام ميكنك
متاًما. BeoPlayer إذا خرجت من

احلاسب ... على مجلدات من N.MUSIC

حيثما إفالته ميكنك ،BeoPlayer إلى Windows من مجلد محتوًى عندما تسحب
ملفات وأيًضا نقل تريد، كيفما احملتوى تنظيم ميكنك وتفلت، تسحب أن وبعد تفضل.

امللونة. القوائم إلى ألبومات أو موسيقى

من املعلومات.  ملزيد التشغيل“ قوائم حترير أو إلى“إنشاء ارجع

... أخرى تطبيقات إلى BeoPlayer من

BeoPlayer إلى برنامج ليس Bang & Olufsen مثل  من محتوى نقل أيًضا ميكنك
BeoPlayer إلى  من احملتوى وإفالت“ ”سحب فقط وعادًة، ميكنك .CD حارق تطبيقات

هذه الوظيفة. يدعم البرنامج يكون أن بشرط ذلك التطبيق. وسينجح

ويدل .COPY أسفل زر تقدم نسخك متابعة ميكنك مغلقاً، املقصود العرض كان إذا
شريط التحكم. عرض النسخ في تقدم متابعة ميكنك أيًضا، على التقدم. أحمر خط
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الغالف فيفن مضمنة كصور سواء ،N.MUSIC موسيقى مللفات الغالف فن BeoPlayer يدعم
األلبوم. أو املوسيقى ملفات مثل املجلد نفس في أو كصورة موضوعة املوسيقى ملفات

... األلبومات أغلفة حتديث أو لتنزيل

الشاشة. وإذا كنت سجلت  يسار العروض في جميع في BeoPlayer في الغالف فن يظهر
موسيقى، عن بحثًا حاسبك متسح أن وبعد ،BeoPortal إلى الوصول ميكنك ،BeoPlayer

أغلفة ألبومات. تنزيل أو احلالية ألبوماتك حتديث أغلفة في تبدأ أن ميكنك
العلوي. األيسر الركن في .BeoPlayer في احلالي متواصًال العرض انقر  <

الفأرة. زر واترك “Albums” إلى املؤشر حرك <
املتاحة. اخليارات لترى ألبوًما األمين بالزر انقر <

في مباشرة ألبوم أو موسيقى ملف إلى صورة وإفالت سحب ميكنك بديل، كخيار
.BeoPlayer

كان  إذا تلقائًيا، فن الغالف BeoPlayerسيظهر ،PC CD وتنقر CD عندما تدخل
امللف. في موجوًدا

أن ويجب .BeoPlayer يجب أن تسجل ،BeoPortal لكي تستقبل معلومات وأغلفة من
مفتوًحا. احلاسب أن يكون ويجب “Configuration” قائمة في الوظيفة متكن
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إتاحة الصور

ومقاطع الصور جتعل أن يجب أوًال ،BeoPlayer في PHOTO استخدام تريد عندما
مجلد فيديو من صورة/مقطع وميكنك سحب .BeoPlayer في متاحة الفيديو

.PHOTO عروض Windows إلى

.“My Pictures” املجلد في فرعي مجلد في الفيديو ومقاطع الصور ضع .1 
.“Documents and Settings” يسمى Windows مجلد حتت املوجود ،“My Pictures”

إعداد حاسبك. على الصحيح النحو على املجلد وضع ويتوقف
تلقائًيا “My Pictures” املجلد مسح يتم ،BeoPlayer في PHOTO تنشط عندما .2

متاحة. الفرعي املجلد في املوضوعة الفيديو الصور/مقاطع وتصبح
BeoMaster 5 عبر  عندما تنشط متاحة الفيديو ومقاطع الصور تكون أن إذا أردت .3

”تنظيم احملتوى“ BeoMaster 5. ارجع إلى إلى تنقل امللفات أن التليفزيون، يجب
املعلومات. من ملزيد
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إعدادك.إتاحة مواقع الويب من جزًءا BeoMaster 5 إذا كان فقط مناسبة الويب تكون وظيفة

حتت موضوع “BeoMaster 5” يسمى مجلد يوجد ،Internet Explorer في
على عرضهم ميكنك املجلد، في هذا ويب مواقع وعندما تخزن .“Favourites”

.“WEB” املصدر عبر تليفزيونك

وستظهر “BeoMaster 5” املسمى املجلد داخل فرعية مجلدات ميكنك إنشاء
التليفزيون. شاشة على كمجموعات

... Internet Explorer في

.“Favourites” انقر <
.“Add to favourites” انقر <

... أو ،“BeoMaster 5” مجلد اختر <
فرعًيا. مجلًدا وأنشئ “Create in” انقر … <

التليفزيون. شاشة على الويب موقع عرض اآلن ميكنك

التليفزيون. عرضها على تريد الويب التي مواقع أضف
ارجع  التليفزيون، Web على املصدر استخدام كيفية حول معلومات على وللحصول

.BeoMaster 5 دليل إلى
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الصور الراديو وعرض ومحطات املوسيقى تشغيل ملفات

استخدم .PC CD وانقر CD مشغل حاسبك، حمل CD في CD صوت على تشغل لكي
أسطوانات بني تبدل أو التشغيل مؤقتًا وتوقف املوسيقى ملفات التحكم لتختار شريط

واحد. CD من مشغل أكثر لديك كان إذا مدمجة عديدة،

،BeoPlayer صوت إلى CD من املوسيقى نسخ كيفية حول معلومات على للحصول
صوت“. CD من ”النسخ ارجع إلى

... صوت CD لتشغيل

موسيقى. ملف أول تشغيل سيبدأ .PC CD انقر <

عن  معلومات BeoPlayer بـ BeoPortal ليستقبل سيتصل ،PC CD مبجرد أن تنقر
وأن املدمجة األسطوانات على عامة نظرة أردت إذا تشغلها. التي املوسيقى ملفات

تظهر  لكي ثانية PC CD مرة انقر من القوائم، مباشرة املدمجة تشغل أسطواناتك
التحكم. في شريط املفاتيح استخدم أو، .PC CD قائمة

التالية. محطة الراديو إلى لتنتقل انقر <
السابقة. محطة الراديو إلى لتنتقل انقر <

التالية. السابقة أو املجموعة لتنتقل إلى انقر أو  <
موسيقى.  ملف تشغيل مؤقتًا STOP لتوقف انقر <

امللف.  تشغيل لتستئنف GO انقر <

... ملفات موسيقى بترتيب عشوائي تشغيل

.RANDOM لتظهر التحكم شريط SETUP في انقر <
عشوائي.  موسيقى CD بترتيب ملفات RANDOM لتشغل انقر <

األبيض.  اللون إلى RANDOM ستتحول

اإلعداد. تغير أن عشوائي إلى بترتيب تشغيلها سيتم املوسيقى التالية ملفات جميع
 .RANDOM لتظهر SETUP العادي، انقر التشغيل منط إلى تعود لكي <

ثانية.  مرة الرمادي اللون وستتحول RANDOM إلى واحدة RANDOM مرة انقر <
.SETUP لتغادر EXIT انقر <

اليومي BeoPlayer استخدام

ويجب .BeoPlayer يجب أن تسجل ،BeoPortal لكي تستقبل معلومات وأغلفة من
مفتوًحا. احلاسب يكون أن ويجب “Configuration” قائمة في الوظيفة متكني
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... N.RADIO إلى االستماع

أو محطة إلى لتنتقل أو الراديو محطات إلى االستماع شريط التحكم لتبدأ استخدم
جديدة. مجموعة

املتاحة.  الراديو محطات تشغيل لتبدأ N.RADIO انقر <
التالية.  الراديو محطة إلى انقر لتنتقل <

السابقة.  الراديو محطة إلى انقر لتنتقل <
التالية.  أو إلى املجموعة السابقة لتنتقل انقر أو  <

راديو. محطة لتشغل املفاتيح بلوحة مفاتيح األرقام استخدم <

... الصور عرض

كما ميكنك بينها. والتنقل لتعرض الصور املتاحة التحكم شريط استخدام ميكنك
شرائح. الصور كعرض عرض أو تدويرها أو املختارة الصورة تكبير

الصور.  PHOTO لتعرض انقر <
لعرضها. صورة مزدوًجا انقر <

التالية. أو السابقة الصورة إلى انقر أو  لتنتقل <
التالية.  املجموعة إلى لتذهب انقر أو  <

الصورة. لتدوير العارض نافذة استخدم ”ROTATE“ في <
التصغير. أو للتكبير العارض نافذة في + ”ZOOM” – استخدم <
قائمة. في لتختار صورة املفاتيح بلوحة األرقام استخدم مفاتيح <

مصدر في العروض التبديل بني

مجموعتك لتعرض العروض تبديل ميكنك ،BeoPlayer في مصدرًا تنشط أن مبجرد
املصادر. جلميع واحدة العروض تغيير طريقة وتكون مختلف. بشكل

الشاشة. على باقًيا القائمة عرض يجعل مرتني املصدر زر بنقر الوصول إلى القوائم

... العرض لتغيير

مصدرًا. نشط <
أو ... ،“TAB” اضغط <

العرض املؤشر إلى حرك ثم اليسار في أعلى العرض أيقونة متواصًال انقر ... <
... أو الفأرة، زر واترك تريده الذي

تكرارًا. األيسر العلوي الركن في ... انقر <
.N.MUSIC من تظهر هنا املختلفة، العروض
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PHOTO أو N.RADIO أو N.MUSIC معلومات وحترير عرض

عن إظهار معلومات ميكنك صورة، تعرض أو موسيقى ملف إلى تستمع عندما
حالًيا. تشغله الذي احملتوى

املعلومات.  لتعرض التحكم شريط في INFO انقر <

... موسيقى ملف معلومات لتحرر

حتريرها. تريد التي الفئة إلى املؤشر حرك <
مثًال االسم. حتريرها، تريد التي املعلومات واحدة مرة انقر <

املعلومات. أدخل <
وتخرج. مفاتيحك لتحفظ بلوحة “ENTER” اضغط <

أجريته. الذي التغيير تأكيد منك سيطلب

ملف في معينة نقطة إلى ”لتتخطى“ الرمادي شريط التشغيل حتريك ميكنك
املوسيقى.

التأكيد. BeoPlayer منك حترر معلومات ملف موسيقى، سيطلب عندما
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...N.RADIO معلومات عرض

شريط التحكم.  INFO في انقر <
الشاشة.  على احلالية الراديو محطة عن معلومات ستظهر

التحكم. شريط في األبيض اللون إلى INFO وستتحول  
أو ... في القائمة، CLOSE INFO انقر <

.INFO قائمة من التحكم لتخرج شريط INFO في ... انقر <

N.RADIO محطات عن معلومات اعرض
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... معلومات الصورة عرض

شريط التحكم.  INFO في انقر <
الشاشة.  على احلالية الصورة عن معلومات ستظهر

 ... PHOTO معلومات لتحرر

حتريرها. التي تريد الفئة املؤشر إلى حرك <
مثًال االسم. حتريرها، تريد التي املعلومات واحدة مرة انقر <

املعلومات. أدخل <
وتخرج. لتحفظ املفاتيح بلوحة “TAB” أو “ENTER” اضغط <

أو ... املعلومات، نافذة أسفل في CLOSE INFO انقر <
.INFO لتخرج من التحكم INFO في شريط ... انقر <

الصور. أو الراديو املوسيقى أو محطات البحث عن ملفات

الراديو  محطة أو املوسيقى ملف على ويعثر احملتوى في BeoPlayer يبحث أن ميكن
عنها. تبحث التي الصورة أو

لكي تبحث ...

فيه. أن تبحث تريد الذي املصدر والعرض نشط
هذا به الذي احملتوى متييز سيتم مادونا. مثًال أن تبحث عنه، تريد ما بدقة أدخل <

... أو االسم،
 German عن لتبحث “g” عنه. مثًال أدخل تبحث ما رقم أو األول احلرف أدخل ... <

.“Genre” في “Rock” عن لتبحث “r” أو “Language” في
بصورك. التعريف عالمات معلومات حرر
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املفضلة لديك الفيديو ومقاطع والصور الراديو ومحطات املوسيقى ملفات وضع ميكنك
ميكنك أيًضا، وقت. أي في حترير قوائم التشغيل ميكنك تشغيل. كما قوائم في

إلى  وإفالتها BeoPlayer مباشرة من مقاطع فيديو أو صور موسيقى أو سحب ملفات
على احلاسب. تطبيقات أخرى

مجرد أنها حيث حاسبك، إضافية على مساحة يشغل ال تشغيل إنشاء قائمة الحظ أن
امللفات. من إضافية نسخة وليست التشغيل لترتيب تبيني

 ... BeoPlayer في تشغيل قائمة إلنشاء

.COPY انقر <
 NEW متواصًال األمين، اضغط الفأرة بزر انقر (أو NEW PLAYLIST انقر <

.(PLAYLIST

على  فقط قائمة تشغيل محلية تريده: BeoPlayer (تتاح الذي القائمة نوع اختر  <
،(BeoMaster 5 على فقط تشغيل قائمة BeoMaster 5 (تتاح حاسبك)،
 BeoMaster 5 على تشغيل قائمة BeoPlayer & BeoMaster 5 (تتاح

BeoPlayer كليهما).  و

... تشغيل قائمة إلى واحد ملف من أكثر إلضافة

أو موسيقى وآخر سلسلة ملفات أول انقر ثم “SHIFT” متواصًال مفتاح اضغط <
فيديو. مقاطع أو صور أو راديو محطات

موسيقى تختار ملفات أن وميكنك ذلك، من بدًال “CTRL” متواصًال مفتاح اضغط <
بنقرهم منفردين. مختلفة فيديو مقاطع أو صور أو محطات راديو أو

اجلديدة. التشغيل قائمة إلى اخترتها التي البنود وأفلت“ ”اسحب اآلن <
DONE لتحفظ.  انقر <

وباملثل، .BeoMaster 5 إلى احملتوى نسخ يتم ،BeoPlayer إلى محتوى إضافة عند
بقوائم ينسخ فإنه التليفزيون، على شاشة تشغيل قوائم إلى محتوى أضفت إذا

.BeoPlayer في التشغيل

... ملونة قائمة قائمة تشغيل أو تسمية إلعادة

.“Rename playlist” القائمة واختر األمين الفأرة بزر انقر <
االسم اجلديد. أدخل <

لتحفظ. “ENTER” اضغط <

التشغيل قوائم وحترير إنشاء

التشغيل. قائمة به املتاحة املكان اختر

.BeoPlayer في التشغيل قائمة اعرض

تريد. التشغيل كما تسمية قوائم أعد
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... التشغيل قوائم من محتوى إلزالة

... أو املهمالت، سلة التشغيل إلى من قائمة احملتوى واسحب انقر <
.“Remove” واختر احملتوى األمين الفأرة انقر بزر ... <

قائمة من املزالة الفيديو ومقاطع والصور الراديو ومحطات املوسيقى الحظ أن ملفات
حاسبك. من على حتذف ال التشغيل

... املهمالت سلة من االستعادة

أي في أزلتها سابقًا التي والصور الراديو ومحطات ملفات املوسيقى ميكنك استعادة
التشغيل). قوائم عروض من إزالتها عند ليس (ولكن وقت

العرض. غير <
.“Removed” انقر <

.“Restore” احملتوى واختر بزر الفأرة األمين انقر <

املوسيقية. من مجموعتك ال يحذف احملتوى قائمة تشغيل حذف مالحظة:

الصور استعادة وميكن تزيلها. أن مبجرد التشغيل قوائم استعادة ال ميكنك أنه الحظ
قائمة عرض عروض بخالف أي من أزلتها إذا فقط املوسيقى والفيديو وملفات

التشغيل.

التوضيحي. الشكل في اليمني في BeoPlayer/BeoPort مهمالت سلة تظهر
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والصور  نقل املوسيقى ميكن نظامك، كجزء من BeoMaster 5 عندما يكون لديك
بنسخ لالحتفاظ ميزة إنها .BeoMaster 5 و بني حاسبك وبسرعة بسهولة والفيديو

كليهما. املوقعني على

فقط  على BeoMaster 5 ولكن املوسيقى متاحة ملفات تكون صوت، CD نسخ مبجرد
.“Copy to BeoMaster 5” على التهيئة أعددت قد كنت إذا

أن  على احلاسب، يجب محلًيا مدمجة لتخزين أسطوانات مهيئًا BeoPlayer كان إذا
والشيء نفسه  تليفزيونك. على احملتوى إلى لتصل BeoMaster 5 املوسيقى إلى تنقل

”تهيئة ارجع إلى .BeoPlayer إلى املستوردة الفيديو مقاطع أو الصور على ينطبق
من املعلومات.  ملزيد “BeoPlayer

احملتوى موقع

يكون عندما فقط األيقونات احملتوى. وتتاح موقع تبني احملتوى أمام أيقونات توجد
.BeoMaster 5 ـ ب موصًال حاسبك

حاسبك.  على موضوع احملتوى

.BeoMaster 5 على موضوع احملتوى

كليهما. BeoMaster 5 و حاسبك على موضوع احملتوى  

... موقع احملتوى تغيير

األمين. الفأرة بزر احملتوى انقر <
الذي تريده: اخليار اختر <

“Copy from BeoMaster”  
“Move from BeoMaster”  

“Delete from BeoMaster”  

من  حذفه متاًما عند يحذف BeoMaster فقط على املخزن احملتوى أن الحظ
.BeoMaster 5

تنظيم احملتوى

مثًال  له، فإن خيارات القائمة تتطابق وفقًا إعدادك، في BeoSound 5 لديك كان *إذا

.“Move to BeoSound 5”



22

امللفات مزامنة

عندما أو من التليفزيون احلاسب على سواء التشغيل قوائم في تغييرات أجريت إذا
كيف تعمل تلك  املهم أن تعرف من باحلاسب، موصل غير BeoMaster 5 يكون

التغييرات.
تعيد عندما اآلخر املوقع إلى نسخه تلقائًيا سيتم موقع أي على يجرى تغيير أي

.BeoMaster 5 و BeoPlayer/BeoPort توصيل

احلاسب على املخزنة النسخة فإن كليهما، املوقعني على أجريت التغييرات كانت وإذا
مستخدًما صورة تدير أنت مثالً: .BeoMaster 5 على محلًيا املخزنة تلك فوق ستكتب

احلاسب،  إلى BeoMaster 5 توصيل تعيد أن على احلاسب. ومبجرد برنامًجا
.BeoMaster 5 على التغيير سيحدث

وقت.  أي BeoMaster 5 في و احلاسب امللفات بني مزامنة ميكن
.Bang & Olufsen أيقونة األمين الفأرة بزر انقر <

.“Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5” اختر <

فشل االتصال إذا

قد االتصال فإن ،BeoSound 5 أو BeoMaster 5 إلى تريد نقل ملفات عندما
حوار يطلب منك مربع سيظهر أعيد إعداداها. قد شبكتك كانت مثالً، إذا، يفشل

.BeoSound 5 أو BeoMaster 5 ـ IP ل عنوان إدخال

 BeoMaster 5 لـ IP عنوان

شفافة وأظهر ،BeoMaster 5 شغل ،BeoMaster 5 بـ اخلاص IP عنوان لرؤية
وحدة في األحمر واضغط الزر ،Configuration قائمة 9 لفتح واضغط القائمة

إلى لالنتقال األسهم أزرار استخدم .GO مباشرة بعد وبعده عن التحكم
اآلن .BeoMaster 5 ـ IP ل عنوان رؤية عندئذ ميكنك .GO واضغط “Network info”

بالشبكة. االتصال وسيتم BeoPlayer قائمة IP في عنوان أدخل

 BeoSound 5 لـ IP عنوان

،“MODE” إلى الذراع وحرك ،BeoSound 5 شغل ،BeoSound 5 ـ IP ل عنوان لرؤية
وبعده مرتني، األمين زر السهم واضغط ،SETTINGS واستخدم القرص لتظليل
 NETWORK إلى الذراع حرك .“SERVICE SETTINGS” لتنشيط GO مباشرة

قائمة  IP في اآلن أدخل عنوان .BeoSound 5 ـ IP ل عنوان رؤية عندئذ ميكنك .INFO

بالشبكة. وسيمكن االتصال BeoPlayer

أو احلاسب على إما والصور املوسيقى ملفات من بنسخة دائًما باالحتفاظ ينصح
نقال. صلب قرص مثل تخزين، وسيط
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االتصال حالة

أكثر معلومات على احلصول ميكنك ،BeoMaster 5 إلى احلاسب من امللفات نقل عند
املهام.  شريط في Bang & Olufsen أيقونة فوق املؤشر بتحريك النسخ عملية عن

Bang & Olufsen سوداء.  كان هناك اتصال، تكون أيقونة إذا

رمادية. األيقونة تكون ،BeoMaster 5 و احلاسب بني اتصال هناك يكن لم إذا
واختر األيقونة األمين بزر الفأرة انقر االتصال،  الستعادة

.*“Connect to BeoMaster 5”

حمراء. Bang & Olufsen أيقونة تكون جارًيا، النقل يكون بينما

BeoMaster 5 و حاسبك بني النسخ تقدم

(“BeoPort <-> BeoMaster 5” (أو “BeoPlayer <-> BeoMaster 5”

مزامنتهما. يجري BeoMaster 5 و احلاسب على أن احملتوى على يدل

“N.MUSIC <-> BeoMaster 5”

.BeoMaster 5 و احلاسب N.MUSIC بني ملفات موسيقى نسخ على تقدم يدل

“PHOTO <-> BeoMaster 5”

.BeoMaster 5 و احلاسب PHOTO بني نسخ تقدم على يدل

اإللغاء  خيار واختر Bang & Olufsen أيقونة األمين بزر الفأرة األنشطة، انقر تلك إللغاء
.“Activity” حتت

مثًال  له، فإن خيارات القائمة تتطابق وفقًا إعدادك، في BeoSound 5 لديك كان *إذا

.“Connect to BeoSound 5”
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 BeoMedia 1 استخدام
ال ينطبق عليه. الدليل هذا في الشرح فإن ،BeoMedia 1 نظامك به إذا كان

استخدام كيفية شرح للتعرف على اإلنترنت على الدليل إلى الرجوع  يرجى
.BeoMedia 1 مع BeoPlayer/BeoPort

اإلجنليزية فقط. باللغة متاح اإلنترنت. والدليل على الدليل لفتح أدناه الرابط استخدم

 .BeoMedia 1/BeoPlayer دليل إلى الرابط

(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.html)
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BeoSound 5 و BeoMaster 5 هذااستخدام كافة أجزاء وفي .BeoSound 5 و BeoMaster 5 مع اإلعداد القسم هذا يشرح
إعدادات  أنها على إليها BeoMaster 5 و BeoSound 5 يشار مع اإلعدادات فإن الدليل

أن  على BeoMaster 5 تعتمد مع املوضحة الصورة خيارات جميع .BeoMaster 5

 BeoSound 5 توضيحات وجميع متوافق. بتليفزيون موصًال BeoMaster 5 يكون
إعدادك. من جزًءا BeoSound 5 كون على تعتمد

تبدأ أن قبل

 BeoPlayer تستخدم أن يجب ،WEB و PHOTO و N.MUSIC املصادر تستخدم لكي
الويب مواقع وتخزن ،BeoMaster 5 إلى احلاسب وصورك من موسيقاك الرقمية لتنقل

الدليل. هذا سبق في فيما املفضلة كما بني الشرح

BeoMaster 5 تشغيل

في صوت مصدر تنشيط فيمكنك .BeoMaster 5 تنشيط بهما ميكنك طريقتان هناك
التليفزيون. طريق عن BeoMaster 5 مصادر تنشيط ميكنك أو BeoSound 5

املنتجات. تشغيل كيفية على لتتعرف BeoSound 5 أو BeoMaster 5 دليل إلى ارجع

األربعة املصادر

األربعة N.MUSIC و N.RADIO و  املصادر الستعراض طرق عدة BeoMaster 5 يقدم
.WEB و PHOTO

إمكانات لك مصدر تقدم لكل القائمة شفافات فإن الدليل، في هذا الشرح بني كما
مشروحة هنا. غير وهي تشغيل إضافية،

فإن BeoSound 5 يعمل  إعدادك، من BeoSound 5 جزًءا الحظ أنه إذا كان
على محتوياتهما استعراض ميكنك وال ،N.RADIO و N.MUSIC أجل كمستعرض من

التليفزيون. شاشة

الرقمية، وصورك  موسيقاك إلى بسهولة ميكنك الوصول BeoMaster 5 مع
حول  راديو إنترنت 5000 محطة من وأكثر لديك الويب املفضلة الشخصية، ومواقع

العالم.
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تصبح  إضافية خاصية هناك فإن إعدادك، من BeoMaster 5 جزًءا عندما يكون
امللونة. القوائم متاحة؛

بعد. عن التحكم في وحدة امللونة األزرار اختيارها بواسطة يتم تشغيل قوائم هناك
من غرفة أيًضا األزرار ألحد واحدة بضغطة القوائم تلك إلى سهًال وصوًال ذلك ويوفر

إذا كان ذلك متاًحا. وصلة

امللونة القوائم أساسيات

امللونة. القوائم إلى ملفات املوسيقى ومحطات الراديو والصور املفضلة ميكنك إضافة
تشغيل قائمة كأي الطريقة بنفس طريق احلاسب عن امللونة القوائم حترير وميكن

املرفقة األدلة مشروًحا في وجتد ذلك بعد، عن التحكم بواسطة وحدة أيًضا أخرى، ولكن
منتجاتك. مع

احلدود في القوائم امللونة  املصدر

االفتراضي يكون 9  احلد  N.MUSIC 

 PHOTO                        بدون حد 

99 يكون N.RADIO   احلد االفتراضي

حتت “Configuration” قائمة N.MUSIC و N.RADIO في مدخالت حد تغيير ميكنك
.SETUP

ينتمي إلى أن ميكن محتوى أي أن الحظ له. املطابق اللون على احملتوى  ويدل
فقط فإن ملونة، قائمة من موسيقى ملفات تشغل عندما جميعها.  القوائم األربع

حتديًدا. هذه القائمة محتوى يشغل BeoSound 5 أو BeoMaster 5

امللونة القوائم

.BeoPlayer عرض قائمة تشغيل مع قوائم ملونة في
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... محتوى تسمية إلعادة

ذلك،  ومع طريق احلاسب. عن BeoPlayer في بنود تسمية إلعادة طريقة أسهل تكون
قائمة املصدر على شفافة تتيحها التي التسمية إعادة وظيفة أيًضا استخدام ميكن

التليفزيون: شاشة

.“Rename” اختر القائمة، شفافة من <
احلروف  بني لتتنقل واضغط و  الهجاء“، حروف اضغط  لتظهر ”شريط  

حرفاً. لتختار GO واضغط
حقل  إلى ارجع اضغط  تكرارًا. الصغيرة، واحلروف الكبيرة احلروف بني لتبدل

. االسم بضغط
واضغط STOP لتحذف  األحرف، بني لتتنقل االسم؛ استخدم  و  حقل في

اسًما.  GO لتخزن حرفاً، واضغط

Play Timer

ميكن ،Play Timer وظيفة به وصلة الرئيسي في نظام الصورة أو الصوت جهاز كان إذا
اختيار BeoMaster 5 كمصدر  أجل Play Timer. وعند من BeoMaster 5 كمصدر اختيار

.Play Timer يبدأ عندما احلمراء القائمة في البنود تشغيل سيتم ،Play Timer أجل من
يكون  أن Play Timer يجب وظيفة إليه في االستماع تريد الذي احملتوى أن ذلك ويعنى

احلمراء. القائمة في موضوًعا

BeoMaster 5 بـ اخلاصة الوظائف
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Master Link BeoMaster 5 و BeoSound 5 خيارات مع أساسية إعدادات ثالثة التالية األقسام تشرح
تستخدمها.  أن يجب Option التي وإعدادات واحلاسب

واحدة ... في غرفة BeoSound 5 و BeoMaster 5

:Option 1 في BeoMaster 5

السماعات  الصوت في BeoMaster 5 إلى N.MUSIC ،N.RADIO ويصدر يستجيب
.BeoMaster 5 ـ ب املوصلة

متاحني. غير WEB و PHOTO

 ... تليفزيون BeoMaster 5 مع

:Option 0 في BeoMaster 5

إلظهار املصادر  PC نشط .N.MUSIC ،N.RADIO إلى BeoMaster 5 يستجيب
السماعات  في يصدر الصوت هذا اإلعداد، في تليفزيونك. على WEB و PHOTO

بالتليفزيون. املوصلة

:Option 2 في التليفزيون

بالتليفزيون. السماعات املوصلة ويشغل املصادر جميع أوامر إلى تليفزيونك يستجيب

من الوصلة غرفة إلى تليفزيون الصورة توزيع إشارة تستطيع ال أنك الحظ
.BeoMaster 5
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... ا متامً متكامل نظام

غرفة  في مًعا BeoMaster 5 و BeoSound 5 والتليفزيون يوضع اإلعداد هذا في
واحدة.

:Option 0 في BeoMaster 5

.BeoSound 5 على N.RADIO و N.MUSIC استعراض يجري

:Option 2 في التليفزيون

متاحان. WEB و PHOTO املصادر. جميع أوامر إلى تليفزيونك يستجيب
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... في غرفتني األجهزة

(غرفة  واحدة غرفة في BeoSound 5 و BeoMaster 5 مًعا يوضع اإلعداد، هذا في
الرئيسية).  (الغرفة أخرى غرفة في والتليفزيون الوصلة)

:Option 2 في BeoSound 5/BeoMaster 5

أن  الرئيسية ميكن الغرفة والصوت من BeoSound 5 على N.RADIO و N.MUSIC يتاح
في غرفة الوصلة. تسمعه

:Option 2 في التليفزيون

التليفزيون.  سماعات N.MUSIC و N.RADIO على إلى استمع
متاحني. غير WEB و PHOTO

... الرئيسية في الغرفة املصادر إلى استمع

 ... Beo4 في

 Beo4 عرض في “N.MUSIC” أو “N.RADIO” املصدر يظهر أن إلى LIST اضغط <
 .GO واضغط

 ... Beo5 في

الشاشة). في الوظائف (أزرار “N.RADIO” أو “N.MUSIC” اضغط <

على Option 0 و 1 و 2. BeoSound 5 مقصورة من أجل الوصلة خيارات هام: تكون
املصاحبة األدلة إلى ارجع ،AV وتشغيل نظام كيفية توصيل املعلومات عن من ملزيد

.Bang & Olufsen لتليفزيونك
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إلى BeoSound 2 و BeoSound 6 وهاتف  املوسيقى نسخ ميكنك BeoPlayer مع
اجلهاز  على املوسيقى ملفات لتنظيم BeoPlayer استخدم املوسيقي. Serenata

االستخدام عن ملعرفة املزيد .N.MUSIC مجموعة من أكثر موسيقى ملفات وانسخ
مع اجلهاز. املرفق الدليل ارجع إلى النقال، جلهازك املفصل

تأكد  األجهزة، من إلى أي BeoPlayer في N.MUSIC موسيقى من ملفات لكي تنسخ
قاعدته  على BeoSound 2 موضوًعا يكون يجب أن باحلاسب. األجهزة توصيل من

كابل USB الذي يأتي  عن طريق موصلني Serenata و BeoSound 6 يكون أن ويجب
األجهزة. مع

عن  املعلومات من ملزيد Serenata دليل إلى ارجع .MTP منط استخدم ،Serenata مع
الهاتف. إعدادات استخدام كيفية

النقال جهازك إلى املوسيقى نسخ

.BeoPlayer في N.MUSIC نشط < 
النقال.  (األجهزة) اجلهاز إلى لتصل COPY انقر <

قائمة وفوق بالفعل. املخزنة للموسيقى عامة نظرة ويعرض اجلهاز على احملتوى يظهر
الباقية. التخزين يبني مساحة التخزين، الذي لسعة مبني يوجد األجهزة

... جهاز إلى من قوائم التشغيل موسيقى ملفات لنسخ

اجلهاز. إلى ألبوًما أو موسيقى ملف واسحب انقر <

املوسيقى من ”نسخ أوالً. ارجع إلى BeoPlayer إلى أن تنسخ تذكر ،CD من لتنسخ
صوت“. CD

ملف املوسيقى مبني أسفل ويظهر جهازك على فورًا أو األلبوم املوسيقى ملف يظهر
أدناه. موضح النسخ كما هو تقدم حالة

النسخ. قبل أن يكتمل متاًما، مبني تقدم النسخ ميتلىء حتى تنتظر يجب أن أنك الحظ

طاملا بقيت  املوسيقى، ملفات نسخ أثناء أخرى BeoPlayer وظائف استخدام ميكنك
.N.MUSIC في

أيقونة إلى بسحبه واحذفه جهازك في األلبوم أو ملف املوسيقى اختر النسخ، إللغاء
فصلت  إذا أو متاًما، BeoPlayer خرجت من إذا أيًضا النسخ يلغى كما املهمالت. سلة

امللونة. النقالة القوائم األجهزة تدعم ال توصيل اجلهاز.

BeoPlayer مع النقالة األجهزة استخدام
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الوقت نفسه في املوسيقى التشغيل ونسخ استخدام خاصية تستطيع أنك ال الحظ:
.Serenata و BeoSound 6 على

نقال مشغل على املوسيقى ملفات تنظيم

تنظم بها التي نفسها النقال بالطريقة على مشغلك املوسيقى ملفات تنظيم يحدث
النقال مشغلك توصيل يجب املوسيقى، ولكي تنظم .BeoPlayer في N.MUSIC

باحلاسب.

 DRM ملفات مع العام التعامل

بواسطة Windows Media DRM من  احملمية املوسيقى فقط تشغيل BeoPlayer يدعم
 DRM بواسطة احملمية املوسيقى إلى أن تستمع يجب أنك يعني وهذا ميكروسوفت.

ملفات  نسخ تتمكن من أن Windows Media Player قبل بواسطة واحدة مرة
نقل  ويكون Fairplay DRM من Apple مدعمة. وال تكون .BeoPlayer إلى املوسيقى
معني.  بعدد مرات محدوًدا أجهزة نقالة إلى DRM بواسطة احملمية املوسيقى ملفات

محدودة. غير أيًضا تكون وقد التسجيالت شركة أو ويحدد عدد املرات متجر املوسيقى

 Serenata في DRM بواسطة احملمية ملفات املوسيقى وتشغيل ميكن نقل
فإن ذلك، ومع .BeoPlayer في موضوعة الرخصة تكون أن بشرط ،BeoSound 6و

الوقت“. الرخص ”احملددة يدعم ال BeoSound 6

بواسطة احملمية املوسيقى فإن ،BeoMedia 1و BeoMaster 5 إلى موسيقى نقل عند
تشغيلها. ال ميكن ولكن القوائم في وتظهر أيًضا، تنقل DRM

.DRM ملفات يدعم ال BeoSound 2 أن الحظ

على  نسخك تقدم N.MUSIC ومتابعة عرض تخفي أن تنسخ بينما ميكنك مالحظة:
أثناء التحكم شريط وميكنك استخدام األمين. الشاشة جانب في التحكم شريط

النسخ.
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BeoSound 2 أجل من BeoSound 2...خاص لتنشيط

.BeoPlayer في N.MUSIC انقر <

نفسه.  الوقت في ونسخ املوسيقى BeoSound 2 تشغيل ميكن ال الحظ أنه

... BeoPlayer التشغيل في بدء بعد ملفات نسخ إذا أردت

القاعدة. من BeoSound 2 افصل <
.BeoSound 2 توصيل أعد <

ملدة 3 ثوان.  GO متواصًال اضغط أو، <

Windows Vista مع BeoSound 2

فإنك ،Windows Vista مع الصحيح النحو على BeoSound 2 يعمل جتعل لكي
BeoSound 2 أن يكون في  ويحتاج احلاسب. على “Service Pack 1” تثبيت حتتاج

.BeoSound 2 دليل في الشرح كما يبني (Mass Storage Mode أو) iTunes منط

في  يعرض ولن نقال عام، جهاز على أنه معه BeoSound 2 والتعامل سيتم شرح
BeoSound 2 لن تكون له  فإن ،Vista وحتت .BeoSound 2 أيقونة BeoPlayer مع

إلخ.  املجلدات داخل ملفات نقل ميكنك حيث Windows XP في كما نفسها الوظيفية

مجلد إنشاء حتتاج فإنك ،Windows Vista مع BeoSound 2 في القيود تلك بسبب
املوسيقى.  ملفات لتشغل SD جذر بطاقة في املوسيقى مللفات

املسمى  BeoSound 2 ـ ب اخلاص “Firmware update application” أن الحظ أيًضا،
من تتمكن لن أنك يعني مما ،Windows Vista حتت يعمل لن “BeoSound 2_PC.exe”

.Windows Vista حتت الثابتة BeoSound 2 برمجيات حتديث
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 BeoSound 2 أجل من ذاكرة بطاقة تنسيق

الذاكرة)، لتسمح (بطاقة أن تنسق وسيط تخزينك مفيًدا يكون احلاالت، بعض في
الذاكرة بطاقة تنسيق يحذف وسوف .BeoSound 2 املوسيقى إلى ملفات بنسخ

بالكامل. البطاقة على املوجود احملتوى

كيف تنسق ...

في  PC CD أو N.MUSIC نشطًا يكون ال أن القاعدة. يجب BeoSound 2 على ضع
 .BeoPlayer

.“Configuration” قائمة إلى التحكم لتصل شريط CONFIG في انقر <
.“Portable devices” التبويب عالمة اختر <

BeoPlayer بقدر  في “Portable devices” التبويب لعالمة اجلانب األمين يعلمك
التخزين لوسيط الكلية التخزين سعة وأيًضا الذاكرة، بطاقة على املساحة املتاحة

إجماالً.
املتاحة. األجهزة لتسرد “Refresh” انقر <

تنسيقه. تريد الذي التخزين وسيط اختر <
.“Format” انقر <

ال أن التنسيق الحظ التنسيق. إجراء ويتم “formatting portable ...” النص يظهر
عليه. الكتابة من محمًيا الوسيط جعلت إذا يكون ممكنًا
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N.MUSIC إعدادات

حتدد أن يستحسن حاسبك، على للتخزين املدمجة أسطوانات الصوت قبل أن تنسخ
بها. تنسخ أن تريد التي الطريقة

النسخ جودة

اجلودة لوجهتي نسخ ميكنك إعداد املنسوخة. ملوسيقاك تريدها التي اجلودة اختر
نقال. جهاز قرصك الصلب أو مختلفتني:

.SETUP انقر ،BeoPlayer شريط في <
.CONFIG انقر <

.“CD Copying” التبويب عالمة انقر <

- لكن الثانية في البيانات كمية - بت/ثانية) (كيلو البت معدل مع النسخ تزيد جودة
ستمًال اجلودة عالية املوسيقى ملفات أن يعني وهذا نفسه. في الوقت يزيد حجم امللف

أسرع. الصلب قرصك

 BeoMaster 5 إلى النسخ

.“Copy to BeoMaster 5” املربع حدد <
.BeoMaster 5 إلى N.MUSIC موسيقى ملفات جميع ستنسخ  

امللف موقع

إعدادك) في BeoMaster 5 لديك يكن لم (إذا
على حاسبك. املوسيقى ملفات أو املنسوخة املوسيقى ملفات تخزين مكان اختر <

ومجلداتك. مشغالتك خالل لتنظر “Browse” انقر <
... أو تنتهي، عندما “OK” انقر <

.“Standard” التبويب عالمة إلى لترجع “Cancel” ... انقر <

الرخص

املدمجة. األسطوانات استخدام رخص معلومات عن “Licenses” التبويب عالمة تضم
جديد نظام تشغيل تثبيت مثال لرخصك. وإذا أردت نسخ احتياطية عمل ويستحسن

مشغل أو قرص على من الرخص حفظ نسخة ستحتاج إلى فإنك حاسبك، على
النظام. تثبيت يكتمل عندما الرخص استعادة وميكن شبكة.

 DRM حماية

أو أخرى مشغالت إلى نقلها موسيقاك من “Use DRM protection” خيار يحمي
نقالة. أجهزة

وال يستطيع افتراضًيا. ممكنًا يكون ال “Use DRM protection” اخليار أن الحظ
تغير بأال ننصح نحن لذلك، .DRM بواسطة احملمية نقل امللفات BeoPlayer/BeoPort

 BeoMaster 5 مثل نقال جهاز إلى موسيقى ملفات تنزيل أردت إذا االفتراضي اإلعداد
موسيقاك  إلى الوصول من DRM سيمنعك حماية متكني فإن أيًضا، .BeoSound 2 أو

مخزنة. الرخص تكون حيث حاسبك بخالف آخر مكان أي في

BeoPlayer تهيئة
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ملونة  قائمة CD إلى من النسخ

ملفات إضافة تقرر أن “Favourites” التبويب عالمة حتت ميكنك ،CD من تنسخ عندما
فإن  اإلعداد، هذا نشطت وإذا معينة. ملونة قائمة إلى املنسوخة N.MUSIC موسيقى

.CD من تنسخ مرة كل في سيتغير امللونة القائمة محتوى

امللونة القوائم في احلدود

ملونة. قائمة كل في املوسيقى/األلبومات ملفات حد “Favourites” حدد حتت

N.RADIO إعدادات

،N.RADIO في االستقبال جودة زدت إذا .N.RADIO استقبال جودة اختيار ميكنك
املتاحة.  N.RADIO محطات ستقلل عدد فإنك

املوصلة، وفي لألجهزة تبًعا التبويب عالمة اسم تغير “Configuration” قائمة أن الحظ
.BeoMaster 5 سيظهر احلالة هذه

التخزين وقت تزيد أن يجب جيد، غير اتصال من استقبال أفضل على للحصول
  N.RADIO بدء وقت يطيل ذلك أن املؤقت. الحظ
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PHOTO إعدادات

شرائح. عرض تبدأ عندما على الشاشة كل صورة بقاء وقت طول اختيار ميكنك

أو املجموعات عبر يتواصل أن يجب الشرائح عرض كان إذا ما اختيار “Mode” لك ’ويتيح

املختارة. من املجموعة الصور/مقاطع الفيديو يكرر

عندما الفيديو مقاطع ترجيع أو تقدمي ثواني عدد “skip interval” إعدادات حتدد
التخطي. وظيفة تستخدم

التي املساحة حجم “Thumbnails Cache” من أجل الصور الذي أعددته يحدد عدد
الصلب. القرص على للصور استخدامها تريد

إعدادك. من جزءًا BeoMaster 5 كان إذا فقط تتاح - BeoMaster 5 إعدادات

املرور كلمة

.BeoMaster 5 إلى للوصول مرورك كلمة تغيير هنا ميكنك
به.  يرتبط BeoMaster 5 أن على يجب الذي املشغل هنا حتدد أن أيًضا  يجب

.BeoSound 5 أو BeoMaster 5 على املرور تغيرت كلمة إذا املرور فقط كلمة غير

إعداد املشغل

امللفات إليه عندما جميع تنقل الذي ،BeoMaster 5 مشغل اسم يحدد هذا اإلعداد
اإلعدادات، هذه من متأكد غير كنت إذا إلخ. تشغيل قوائم أو مجلدات تنسخ أو تنقل
كلمة وميكنك تغيير يساعدك. أن ميكن الذي ،Bang & Olufsen جتزئة بتاجر اتصل

.“Change password” بضغط لنظامك املوسيقي املرور
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الدليل لغة

إعداداتك للغة حسب ينصب الدليل فإن هذا ،BeoPlayer/BeoPort عندما تنصب
قائمة إلى ادخل فقط أي وقت. في أخرى لغة دليل إلى التغيير وميكنك ،Windows

.“Guide” التبويب عالمة وافتح BeoPlayer/BeoPort Configuration
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من  BeoPort جزًءا إذا كان فقط تنطبق التليفزيون موالفة تخص التي املعلومات جميع
متوافقة. تليفزيون موالف بطاقة ولديك إعدادك

نظام عرض من تأكد التليفزيون، التليفزيون لبطاقة موالف قنوات موالفة تبدأ أن قبل
أو كابل عبر اتصالك كان إذا ما حددت وأنك ،“Video System” حتت الصحيح البث

الصحيح. البلد اسم عرض ومن هوائي،
تلقائًيا. TV قنوات موالفة لتبدأ “AutoTune” انقر <

إيقاف وميكنك العرض. في عليها عثر التي القنوات تظهر تسلسل املوالفة، أثناء
 TV قنوات بالفعل. تسجل العثور عليها مت التي القنوات وقت وستخزن أي في املوالفة
جميع  ليس أنه والحظ وتردداتها. القنوات بأرقام TV موالف بطاقات على والفتها التي

.TV لقنوات قياسية قنوات بأرقام TV تتقيد بطاقات موالف

اليدوية املوالفة

إلى اذهب التلقائية، املوالفة أثناء تعثر عليها إذا لم مثًال يدوًيا، قناة موالفة تريد عندما
.“Tune” قائمة في “Manual” قسم

إضافته. تريد الذي لتعثر على التردد الترددات خالل مرر <
.“Add” انقر <

... مولفة TV أو حذف قنوات نقل

قائمة  به في تظهر الذي الترتيب إعادة ميكنك وتخزنها، TV قنوات تولف أن مبجرد
بتليفزيونك. التليفزيون قنوات ترتيب حسب ترتيبها إعادة مثالً، فيمكنك، القنوات.

تنفيذهما من ميكن واإلجراءان كالهما القنوات. قائمة من قنوات ميكنك حذف كما
.“Configuration” قائمة

األساسية اإلعدادات
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 ... TV مولفة قنوات لنقل

املولفة.  TV ترتيب قنوات إعادة لتتمكن من “Tune” التبويب عالمة انقر <
القنوات. قائمة في نقلها تريد التي TV قناة انقر <

.TV نافذة عارض في تظهر فعلًيا نقلها TV التي تريد قناة أن من تأكد
قائمة في بها اخلاص اجلديد القناة رقم إلى القناة لتسحب الفأرة استخدم <

القنوات.

املنقولة  القناة فإن تريده، الذي القناة رقم في بالفعل مخزنة TV قناة هناك كانت إذا
املوجودة. القنوات أرقام قنوات بني إدخالها يتم

 ... TV مولفة قنوات حلذف

TV مولفة.  قناة من حذف لتتمكن “Tune” التبويب عالمة انقر <
القنوات. قائمة في حذفها تريد التي TV قناة واختر انقر <

.TV نافذة عارض في تظهر فعلًيا حذفها TV التي تريد قناة أن من تأكد <
.“Delete” انقر <

... والصورة الصوت ضبط

للصوت.  املسبقة اإلعدادات ضبط ميكنك وتخزنها، TV قنوات تولف أن مبجرد
شريط التحكم. من إليها تصل التي ضبطات الصوت تلك جلميع املصادر وستنطبق

للصورة  املسبقة ميكنك ضبط اإلعدادات الصورة، ضبط يتيح TV موالف كان إذا
من الصورة ملصادر أيًضا ستنطبق اآلن TV. وضبطات الصورة تلك لبطاقة موالف

التحكم. شريط طريق عن احلاسب شاشة على تظهرها عندما الغرفة الرئيسية
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احلاسب ... على الصوت ضبط احتجت إذا تفعل ماذا

ذلك موصل، نشط مصدر مع احلاسب ملصادر الصوت مستويات مبحاذاة تقوم لكي
حاسبك. في الصوت بطاقة جهاز مازج أظهر التحكم، ثم شريط طريق عن املصدر

مستويات الصوت وضبطها. ميكنك مقارنة وعندئذ،

حاسبك ... على الصوت كيف تضبط

.TV قناة لتظهر التحكم شريط TV في انقر <

.AV صوت اختيار من SETUP لتتمكن انقر <
هو  تسمعه والصوت الذي مميزًا AV يكون صوت AV مجسم. AV لتختار انقر <

.Master Link صوت
عندما  االثنني. بني الصوت حجم وتقارن الصوت إلى لتستمع ثانية مرة AV انقر <

مميزًا. AV زر يكون ال الصوت منط في تكون
بطاقة الصوت. مازج أظهر جهاز <

احلاسب. وصوت AV صوت بني لتبدل AV زر استخدم <
تريد. كما الصوت جهاز مازج طريق الصوت عن مستويات اضبط <

يلي: ما أيًضا ضبط ميكنك
VOLUME CONTROL

الصوت. بطاقة من العام الصوت خرج مستوى اضبط
WAVE

.N.MUSIC في الدخل مستوى اضبط
AUX/LINE/TV

.TV بطاقة من الصوت مستوى اضبط
CD AUDIO

الداخلي. املدمجة األسطوانات مشغل في الصوت مستوى اضبط

املدمجة. الصوت بطاقة حسب تختلف قد الضبط خيارات
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 Option برمجة

فقد حتتاج (BeoMaster 5 أو BeoPort مع) BeoLink إعداد من جزًءا حاسبك كان إذا
من  ملزيد Bang & Olufsen جتزئة بائع استشر الصحيح. Option على برمجته

املعلومات.

الرئيسي احلاسب

توزع أن ميكنك ولكن ،BeoLink نظام BeoPorts أعددتهم في لديك عدة يكون ميكن أن
مثًال  املوزع حاسب هو أي لتبني الرئيسي. احلاسب من فقط N.RADIO و N.MUSIC 

هو احلاسب احلاسب كان إذا ما “Main PC” حتت تبني أن يجب ،N.MUSIC ـ ل
الثانوي. أم الرئيسي

... أو الرئيسي، لتبني احلاسب “Yes” زر حدد <
الثانوي. احلاسب لتبني “No” زر حدد ... <

 Play Timer

من جزًءا حاسبك كان أو صورة، إذا صوت مصدر يشغل لتجعله “Timer” في حتكم
نظام من يشتغل أن االستيقاظ “Timer” أردت إذا مفيدة الوظيفة وهذه .BeoLink إعداد

احلاسب. على شاشة مباشرة ليلة كل األنباء مشاهدة أردت إذا أو صوت،
وقت في تلقائًيا تنغلق مصادرك جتعل لكي ،“Standby” املصدر اختيار أيًضا ميكنك

ليلة. كل محدد
(مثًال نظامك تعد باملصدر املوصل يجب أن “Timer” برمجة إعدادات جميع أن الحظ

تليفزيونك). أو الصوتي
أو ... ،Play Timer لتنشط “ON” حدد <

.Play Timer تنشيط لتلغي “OFF” حدد ... <

الصوت مزج

حاسبك. وإذا  من الصوت Master Link متاح مع مصدر من أي مزج الصوت ميكن
الصوت  واحد، أعد حاسب في وقت من لعبة CD وأصوات إلى االستماع كنت تريد

سماعاتك. من إلى الصوتني كليهما لتستمع “ON” على املمزوج

إذا فقط ذلك املتقدمة - ينطبق اإلعدادات
إعدادك. من جزءًا BeoPort كان
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... االفتراضي املصدر

تغيير افتراضًيا. وميكنك تلقائًيا احلاسب مصدر اختيار يتم ،BeoPlayer عندما تبدأ
حاسبك. من تريد االستماع إلى الصوت ال كنت إذا اإلعداد، هذا

... أو افتراضي، كإعداد لتختار احلاسب “PC” حدد <
نشطاً.  أي مصدر أن يكون دون BeoPlayer يبدأ لتجعل “None” حدد ... <

BeoPort أجل USB من جهاز

حتديث مفتاح ويفحص .BeoPort برنامج جلهاز يأتي للبرنامج حتديث كل مع
على (CD أو اإلنترنت (من نسخة للبرنامج أحدث تثبت إذا كنت ما الثابتة البرمجيات

.BeoPort جهاز
.“Update firmware” انقر <

الشاشة. على التعليمات اتبع <

... الوصلة تردد

احملددة القناة رقم تولف أن يجب الصورة، نظام من والصور الصوت تستقبل لكي
على تردد يتم العثور ،Bang & Olufsen أنظمة ولبعض اإلشارة. هذه لها توزع التي

تلقائًيا. الوصلة

البحث  يدعم Bang & Olufsen الذي في نظام حتى يدوًيا الوصلة تردد ميكنك ضبط
التلقائي.

.“Find” تنقر أن قبل “Manual” اخليار حدد <

فإن ذلك، حدث وإذا عليه تلقائًيا. عثر قد التردد إذا كان ما الشاشة تعليمات ستعلمك
تخزينه. يتم التردد

من  مصادر الصورة إرسال تدعم ال األميركية BeoPlayer/BeoPort نسخة مالحظة:
احلاسب. إلى الرئيسية الغرفة



44

... ا تلقائيً التردد على يعثر لم إذا

يدوًيا. الوصلة تردد على ستوجههك للعثور شاشة احلاسب، التي التلعيمات على اتبع

الصورة ... نظام إعدادات جتري كيف

شريط التحكم.  حتت SETUP في CONFIG انقر <
.“Advanced” التبويب عالمة اختر <

.“Link frequency” قسم في “Manual” حتديد مربع انقر <
.“Find” انقر <

الشاشة. على التعليمات اتبع <

الصورة. تغيير نظام ميكنك ،“OK” البحث بضغط تبدأ مبجرد أن

... الصورة نظام إعدادات

أنك أجريت من تتأكد أن يجب حاسبك، شاشة على التليفزيون أن تشاهد قبل
فرنسا، مثل والبالد، املناطق بعض في الصورة. ونظام للبلد اإلعدادات الصحيحة

.SECAM نظام التليفزيون استخدم

ضبطات نظام الصورة جتري أن عليك يكون رمبا تلك املنطقة، في مثل تعيش كنت إذا
إرسال مستقبل قنوات مشاهدة تريد كنت وإذا وصلة. غرفة جهاز تستخدم عندما
إعداد تغير يجبأن ،PAL نظام باستخدام فيديو أشرطة أو معينة رقمي تليفزيون

.PAL إلى “Configuration” قائمة في “Video system”

املتاحة بطاقات موالف التليفزيون عن معلومات التجزئة لتحصل على ببائع اتصل
.SECAM و PAL للنظامني استخدامها وكيفية

الصورة. نظام لتغير “SECAM” من بدًال “PAL” اختر <
.“Tune” التبويب عالمة حتت “Video system” إعداد عن ابحث
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األجهزة: متطلبات

أدنى  1GHz حد املعالج:
أدنى  512MB RAM حد النظام: ذاكرة

(800x600) Super VGA يدعم أدنى، 32MB video RAM حد الرسوم: بطاقة
Mb 100 مساحة متاحة  حد أدنى القرص الصلب:

 BeoPort أجل من واحد :USB مقبس

التشغيل: نظام متطلبات

Windows XP أو Windows Vista

أعلى  DirectX 8.1 أو

أعلى  Media Player 9.0 أو

.png و bmp و gif و tiff و tif و jpeg و jpg تكون: افتراضًيا املدعمة الصور تنسيقات

.mpeg و mpg و wmv و asf و avi تكون: افتراضًيا املدعمة الفيديو مقاطع تنسيقات
الذي تركبه بحاسبك. اإلرسال مشفر/مفكك تشفير ذلك على يعتمد ذلك، ومع

تكون: Mp3 و WMA و WAV (مع BeoMaster 5 أيًضا،  املدعمة N.MUSIC تنسيقات
.(MP4 و AAC و M4A

برنامج تقدمي يتم وسوف منتظمة. BeoMaster 5 بصفة برنامج حتديث يتم

تريد  كنت إذا يسألك عما يظهر مربع حوار، أيًضا. وعندما لك احلديث BeoMaster 5

.“Later” ـ ب جتيب أن ميكنك تثبيت البرنامج اجلديد،

بزر الفأرة عندما تنقر ،“Update software” خيار لديك يكون ،“Later” اخترت إذا
التحديث. عملية وستبدأ هذا اخليار انقر فقط .Bang & Olufsen أيقونة األمين

BeoPlayer و  أجل متطلبات النظام من
BeoPort

املدعمة الوسائط تنسيقات

BeoMaster 5 - البرنامج حتديث
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كان  إذا التسجيل سيطلب منك األولى، للمرة BeoPort أو BeoPlayer مبجرد أن تهيئ
تقدمها التي تستقبل اخلدمة لكي ضرورًيا التسجيل إنترنت. ويكون اتصال لديك

للتسجيل  بياناتك مع Bang & Olufsen تتعامل فإن النحو املألوف، وعلى .BeoPortal

عالية. بسرية
ملفات  التسجيل، فإن عدم وإذا اخترت BeoPortal فقط. ألغراض التسجيل ويكون

معلومات مازلت تريد استخدام كنت وإذا .“unknown” أنها على ستسجل موسيقاك
ذلك  يدوًيا. افعل املعلومات أن تدخل يجب املسجلة، CD موسيقى مللفات عالمات التعريف

.N.MUSIC تختار عندما التحكم بشريط يظهر الذي “INFO” قسم في

... سجلت تكن لم إذا

الشاشة. على تلقائًيا تسجيل منوذج سيظهر
النموذج. وأكمل “New User” اختر <

... بالفعل سجلت كنت إذا

اإللكتروني. البريد وعنوان اسم املستخدم أدخل <

باإلنترنت متصًال حسابك أن يكون يجب ،BeoPortal معلومات من لكي تستقبل
أي عند ولكن التسجيل، فلن يطلب منك لإلنترنت، وصول يكن لديك لم إذا ومفتوًحا.

التسجيل. منك سيطلب لك لإلنترنت، وصول

... اسم املستخدم إذا نسيت

يرسل وسوف اإللكتروني إدخال بريدك منك الشاشة. وسيطلب على اتبع التعليمات
اإللكتروني. بريدك إلى املستخدم اسم

BeoPort أو BeoPlayer تسجيل
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 BeoPlayer/BeoPort دليل إزالة اختيار ميكنك التطبيق، إزالة ضرورًيا كان إذا
بتطبيق مباشرة املرتبطة مخصصة حيث تزال فقط امللفات إزالة تنفيذ أو بالكامل،

.BeoPlayer/BeoPort

فوقها  سوف يكتب BeoPort موجودة فإن أي نسخة ،BeoPort تطبيق تثبيت أعدت إذا
تلقائًيا.

... تزيل كيف

بحاسبك. التحكم لوحة من “Add or Remove Programs” أظهر وظيفة <
التطبيقات. قائمة من BeoPlayer/BeoPort انقر واختر <

لتزيل. “Change/Remove” انقر <
لتزيل. “Remove” انقر <
لتواصل. “Next” انقر <

شاشة احلاسب. على اتبع التعليمات <
.BeoPlayer/BeoPort تطبيق إزالة لتكمل “Finish/Exit” انقر <

التثبيت.  بدء أسطوانة BeoPort لتعيد SETUP.EXE على ملف تشغل أن يجب <

.www.beoplayer.com من BeoPlayer برنامج حتديث ميكن

إزالة احتجت إذا تفعل  ماذا
BeoPlayer/BeoPort



Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires the 
accept of this End User Licence Agreement, which terms you are 
considered to accept if you continue downloading this software. 
The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not in any way 
provide you with any license or permission to use the Name, 
Logo or any Trademark used or registered by Bang & Olufsen. 
Reverse engineering, decompilation, disassembling of the 
Freeware or any of its content is prohibited. Renting, lending, 
networking, reselling, or redistribution of the software is also 
prohibited. Bang & Olufsen will not be liable for any loss, 
including but not limited to, direct damage and/or loss, loss of 
profits, consequential loss, personal injury and/or injury to your
personal property, due to download, use, inability to use and/
or defect in the software. Bang & Olufsen will under no 
circumstances be liable for the content that may be stored 
using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to 
download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned 
about your privacy and will protect the privacy of information 
you provide with the end user registration.

Microsoft Inc.
Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies. 
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights 
reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo 
are registered trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and/or other countries.

Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and 
Security Upgrade Privacy Statement 

Microsoft is very concerned about your privacy and will 
protect the privacy of information you provide through the 
Windows Media Rights Manager Restore and Security Upgrade 
(Individualization) services.
Restore Service:
In order to allow for a restore service, Microsoft and our 
partners (Record labels, Players, Video labels, and many others) 
worked to develop a restore schema. The goal of this service 
is to grant users permission to restore and move digital media 
licenses between personal machines for legitimate use. This 
service allows for a limited number of license transactions. 
When you restore your licenses you are sending some 
information to Microsoft that uniquely identifies your machine
for internal tracking purposes. We store this unique machine 
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identifier in a database and keep track of the number of times
you attempt restore. Note that we do not share this unique 
machine identifier with any other services either internal or
external to Microsoft. You also are sending some security 
information that enables us to restore your licenses to the 
new computer (or same computer that has either re-installed 
the OS or changed some hardware component). None of 
the security information is stored permanently. In the event 
that you exceed the limits of our restore schema you will be 
asked to provide some personally identifiable information. This
information is necessary to prevent fraudulent restores and 
piracy of protected content. In addition, the data may be used 
internally to perform aggregate analysis of the restore service, 
such as helping to ensure that we have adequate capacity and 
security to meet the demand for the service. The personally 
identifiable information that you provide will not be used for
any other purpose. It will be securely stored in a dedicated 
database located in the United States of America, and will 
be kept separate from information you may have provided to 
Microsoft in other contexts. This information will not be shared 
with any other services either internal or external to Microsoft. 
Both the unique machine identifier and any personally
identifiable information will be transported and stored in a
secure environment that protects against unauthorised access, 
data corruption or loss, and unwanted use or distribution. If 
you would like to access the personally identifiable information
you have provided to Microsoft through the restore service, 
you can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com. 

Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some 
vendors require that you upgrade your security components in 
the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this 
service and no unique information is shared with the content 
providers or any third parties. When you upgrade your security 
level, you are sending some information to Microsoft that 
uniquely identifies your machine for internal tracking purposes.
We store this unique machine identifier in a database and
keep track of the number of times you attempt to upgrade 
your security. We may also use this data internally to perform 
aggregate analysis of the security upgrade service, such as 
helping to ensure that we have adequate capacity and security 
to meet the demand for the service. Note that we do not share 
this unique machine identifier with any other services either
internal or external to Microsoft. You also are sending some 
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security information that enables us to deliver the appropriate 
security upgrade to your machine. None of the security 
information is stored permanently. We also keep track of which 
security upgrade files were downloaded to your machine. This
information is not used to identify your machine, but to help 
Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate 
users. The unique machine identifier and the security upgrade
file information will be transported and stored in a secure
environment that protects against unauthorized access, data 
corruption or loss, and unwanted use or distribution.

Contacting Microsoft:
If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy 
principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.
com or by postal mail at the following address: Microsoft 
Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service, 
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, 
USA. We will use commercially reasonable efforts to promptly 
determine and correct the problem. 

Metadata Content and Media Recognition Software 
Provided by All Media Guide, LLC 
© 2007 All Media Guide, LLC 
AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use) 
This application incorporates software and technology of 
All Media Guide, LLC. (“AMG”). The AMG software and 
technology (the “AMG Technology”) allows End Users to 
access music-related data (“AMG Data”) over the Internet 
and otherwise from proprietary AMG databases (the “AMG 
Databases”) located on AMG servers (the “AMG Servers”) 
and to perform other functions (collectively with the AMG 
Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers, 
the “AMG Services”). AMG grants you a limited, non-exclusive, 
non-transferable, and non-sublicensable right and license to 
access and use AMG Services only by means of the intended 
End User functions of this application software. You agree 
that you will use the AMG Services for your own personal 
non-commercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, 
transfer or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or 
exploit the AMG Services, except as expressly permitted herein; 
(iii) decompile, disassemble or reverse engineer the AMG 
Services or any component thereof; (iii) remove any copyright, 
trademark, trade names, logos or other intellectual property 
notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish, 
disclose, lease, license transfer or otherwise use the 
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AMG Services, or any portion thereof, other than as expressly 
provided in these Terms of Use. You agree that the license 
to use the AMG Services granted herein will terminate if you 
violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or 
terminate this license at any time at its sole discretion. If your 
license terminates, you agree to cease any and all use of the 
AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold 
harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and
expenses, including attorneys’ fees arising from your breach 
of these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG 
Services, including all ownership rights. You acknowledge 
that as between you and AMG, all right, track and ownership 
to the AMG Services and components thereof remain the 
exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed 
to grant you any ownership rights in the AMG Services. You 
agree that AMG may enforce its rights under this Agreement 
against you directly in its own name. AMG reserves the right 
to delete data from the AMG Databases or to change data 
categories for any cause that AMG deems sufficient. No
warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers 
are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG 
Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide 
you with any new, enhanced or additional data types or 
categories that AMG may choose to provide in the future and 
is free to discontinue its online services at any time, without 
any obligation to you. To the extent that you, the End User, 
provide any information or original works of authorship to be 
added to AMG Databases, you represent and warrant that you 
are the sole author of such work(s) and further hereby assign 
to AMG all rights of copyright therein, including the right to 
register the copyright in such work(s) as part of the AMG 
Database.
THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF 
ARE PROVIDED TO YOU “AS IS.” AMG MAKES NO 
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, 
REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES 
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
Track AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT, 
GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING 
THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS 
OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE 
OF THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS 
AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY 
INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, 
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SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES 
OR INTERRUPTION WITH BUSINESS UNDER ANY THEORY 
OF LAW, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, 
INDEMNITY, STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR 
OTHERWISE ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO 
THE USE OF THE AMG SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG’S 
LIABILITY FOR DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG 
SERVICES BE IN EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF 
THE FORM OF THE CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION 
MAY NOT APPLY TO YOU. 
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