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+VIDEO Plus و G-LINK هي  و SHOWVIEW و GUIDE Plus+ 

مصنعة عالمات جتارية، (2) أو مسجلة جتارية عالمات (1)

براءة وطلبات دولية اختراع براءات موضوع (3) و بترخيص من

  Gemstar-TV Guide لـ مرخصة مملوكة أو عديدة  اختراع

.International, Inc و/أو الشركات الفرعية التابعة لها. 

 .GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC و/أو 

حال بأي غير مسؤولة الفرعية التابعة لها  الشركات

البرامج مواعيد جدول معلومات دقة عن األحوال  من

.GUIDE PLUS+ SYSTEM  املقدمة بواسطة

 .GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC و/أو 

بأي مسؤولة تكون لن التابعة لها الفرعية  الشركات

عمل أو خسارة أرباح خسارة متثل مالية مبالغ أية  حال عن

أو بتوفير يتعلق فيما أو الحقة خاصة مباشرة أو أو أضرار

بـ خدمات ذات صلة أو أجهزة أو استخدام أية معلومات

.GUIDE PLUS+ SYSTEM

تخص  مسجلة عالمة جتارية هي SHOWVIEW 

.Gemstar Development Corporation

من  بترخيص SHOWVIEW مصنع  ونظام

.Gemstar Development Corporation

مسجلتان  جتاريتان عالماتان PlusCode و VIDEO Plus+ 

.Gemstar Development Corporation تخصان

من  بترخيص +VIDEO Plus مصنع  ونظام

.Gemstar Development Corporation

تخص  مسجلة عالمة جتارية هي G-Code 

.Gemstar Development Corporation

من  بترخيص G-Code مصنع  ونظام

.Gemstar Development Corporation

اإلصابة بصدمة أو حريق اندالع خطر تحذير: لتقليل
وال أو الرطوبة. للمطر الجهاز هذا ال تعرّض كهربائية،

من وتأكد عليه سوائل رش أو قطرات لتساقط تعرّضه
عليه.  الزهريات، مثل بالسوائل، مملوءة أشياء أية وضع عدم

للتيار الكهربائي المأخذ عن تماماً الجهاز هذا لفصل
الكهرباء مأخذ من الكهربائي التيار قابس انزع المباشر،

تشغيله المفصول ممكناً وسيظل الجهاز بالحائط.
بسهولة.

السهم داخل رأس لرمز (المتقطع) الضوء الوماض

خطرة“ ”فولطية وجود إلى المستخدم المثلث ينبه

بالقدر تكون الجهاز قد داخل محتويات معزولة غير

األشخاص بصدمة إصابة خطر يشكل الذي الكافي

كهربائية. 

إلى المستخدم تنبه المثلث داخل التعجب عالمة

الدليل في والصيانة للتشغيل هامة تعليمات وجود

بالجهاز.  المرفق

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

لتقليل خطر اإلصابة بصدمة تنبيه:
الجزء الخلفي). (أو الغطاء تفك ال  كهربائية،
صيانتها المستخدم يستطيع قطع توجد ال
الصيانة أفراد من الصيانة اطلب الداخل. في

المؤهلين. 



احملتويات

4 ،DVD عارض التعرف على

وحدة  باستخدام دي) في دي DVD (أسطوانات وعارض الصلب القرص مسجل تشغيل كيفية على تعرف

تليفزيونك.  شاشة على القوائم Beo4 وإظهار بعد عن التحكم

 11 اليومي، االستخدام

الصلب  القرص محتويات قائمة ومعاينة وعرضها البرامج DVD وتسجيل أسطوانات عرض كيفية على تعرف

برنامج جارٍ. تسجيل وعرض املؤقت اإليقاف عن الفصل معلومات هذا يتضمن أيضاً التسجيالت املوقوتة. وقائمة

 31 املتقدم، التشغيل

وتقسيم حماية األطفال ققل تنشيط كيفية مثل املتقدم عمليات التشغيل استخدام كيفية على تعرف

.DVD كيفية حترير أسطوانات عن معلومات الفصل يتضمن أيضاً املفضلة. اإلعدادات وعمل التسجيالت

 45 والتوصيالت، واإلعدادات للجهاز املناسب املكان حتديد

نظرة الفصل هذا يتضمن لالستخدام. أيضاً وإعداده وتوصيله للجهاز املناسب املكان حتديد كيفية على تعرف

واإلعدادات املتاحة. التوصيل لوحتي على عامة

 57 الصيانة،

 58 الفهرس،
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عارض DVD ومسجل  عن DVD 2 عبارة جهاز إن

 DVD أسطوانات مشغل وجود ومع صلب. قرص

عارض جهاز نفس في السعة كبير صلب وقرص

بالتسجيالت االحتفاظ مرونة لديك يكون ،DVD

أسطوانة إلى أو نسخها الصلب القرص على

للحفظ اآلمن  عليها ميكن التسجيل DVD

فإن أيضاً، بعد. مشاهدتها فيما أو للتسجيالت

مؤقتاً مخزناً تتضمن الصلب القرص وظيفية

لك يسمح مما (Replay buffer) التسجيل لعرض

قصير فاصل جارياً وبعد مؤقتاً برنامجاً توقف بأن

حيث من البرنامج مشاهدة تواصل الوقت من

توقفت.

هذا  ويقدم +GUIDE Plus مدمج. نظام على DVD يحتوي عارض

التليفزيون قنوات جميع لقوائم برامج مجانياً دليالً النظام

استخدام أيضاً منطقتك. وميكنك املوجودة في يدعمها التي

برامج  عارض DVD لتسجيل +GUIDE Plus لبرمجة نظام

+GUIDE Plus جميع  نظام يدعم ال لديك. املفضلة التليفزيون

التليفزيونية. القنوات

البرامج. قوائم دليل بها يتوفر ال البالد أن بعض الحظ

واآلن،  هنا التسجيل هي DVD لعارض الرئيسية الوظيفة كانت إذا

 CONNECTIONS قائمة V.AUX2 في أنه على مسجالً يكون يجب أن

فإن ،V.AUX2 أنه على سجل وإذا بتليفزيونك. (التوصيالت) اخلاصة

من  ملزيد املوالف. في وضع تشغيله عند سيعمل DVD عارض

في إلى ”التسجيل هنا واآلن“ املعلومات حول التسجيل، ارجع

.20 صفحة

CONNECTIONS زر Beo4 الذي  قائمة في التسجيل أيضاً يحدد

.V.AUX2 أو V MEM أو DVD إما DVD؛ عارض ينشط

،DVD عارض سيؤديها التي الرئيسية الوظيفة على اعتماداً

إلى الوصل ميكنك ذلك، ومع مختلفة. طرق بثالث إعداده ميكنك

إعداده.  عن النظر DVD بغض عارض وظائف جميع

أن تأكد من ،DVD أسطوانات عرض الوظيفة الرئيسية هي كانت إذا

 CONNECTIONS قائمة في “DVD” على أنه جهازك مسجل

عرض حول املعلومات من ملزيد بتليفزيونك. اخلاصة (التوصيالت)

.12 صفحة في األسطوانات“ ”عرض إلى ارجع ،DVD أسطوانات

القرص  تسجيل DVD هي لعارض الرئيسية الوظيفة كانت إذا

في *“V MEM” أنه على مسجالً جهازك يكون أن يجب الصلب،

كما  بتليفزيونك. اخلاصة (التوصيالت) CONNECTIONS قائمة

موصالً كان إذا “V MEM” أنه على DVD عارض تسجيل عليك يجب

املوجود  DVD زر فإن احلالة هذه وفي بالفعل. DVD بنظام به عارض

عارض  بواسطة مستغالً سيكون Beo4 بعد عن التحكم بجهاز

من ملزيد .DVD 2 جلهاز استخدامه ميكن ولذلك ال اآلخر DVD

هنا إلى ”التسجيل ارجع الصلب، القرص حول تسجيل املعلومات

صفحة 16. في باملوقت“ ”التسجيل و 20 صفحة في واآلن“

 DVD عارض على التعرف

DVD ومسجل القرص الصلب  عارض

DVDVMEM
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زر يسمى ،Beo4 بعد عن التحكم وحدات بعض في  *مالحظة!

.VTAPE على أنه V MEM وزر SAT على أنه DTV

 V MEM زر اضغط ،“V MEM” أنه على DVD مسجالً عارض كان إذا

محتوى قائمة ستظهر ،V MEM زر لتشغيله. عندما تضغط

التليفزيون. شاشة على الصلب القرص

زر اضغط ،“DVD” أنه على DVD مسجالً أسطوانات عارض كان إذا

األسطوانة املدخلة ستبدأ ،DVD زر تضغط عندما DVD لتشغيله.

تلقائياً. العرض اجلهاز في



البرامج تسجيل

التليفزيون  برامج وتخرين لتسجيل DVD الفرصة عارض لك يتيح

قنوات  set-top box (مستقبل (DTV*) و الفضائية والقنوات

الكابل).

إليك. دائمة أو مؤقتة بصفة البرامج تلك تخزين قرار ويرجع

 HARD DISC CONTENT في اللحظية أو املوقوتة تُخزن فتسجيالتك

مؤقتاً توقفها اجلارية التي والبرامج الصلب) (محتوى القرص

إلعادة مؤقت مخزن في مؤقتة بصفة توضع تسجيلها وتعرض

إذا وميكنك، ساعات. ست سعته (Replay buffer) التسجيل عرض

 HARD DISC CONTENT إلى املؤقت ازن من ازنة البرامج نقل أردت،

البرامج ازنة أيضاً تسجيل وميكنك الصلب). القرص (محتوى

.DVD أسطوانة على الصلب القرص على

أشرطة بأكوام من تزحم املنزل أن عليك يكون لن ،DVD عارض مع

وإظهار الصلب القرص على تسجيالتك تخزين فيمكنك الفيديو.

وقت. التليفزيون في أي شاشة على التسجيالت عن عامة نبذة

الصلب، ميكنك القرص من التسجيالت حذف عدم لضمان

في ”حماية تسجيل“ إلى التلقائي. ارجع احلذف من حمايتها

.28 صفحة

من قرب لوحة التشغيل

األسطوانة. درج غلق أو لفتح األسطوانة حتميل زر اضغط <

... أسطوانة لتحميل

الوصول إلى مقدمة اللوحة العلوية لتتمكن من اضغط عند

قرب. من التشغيل أزرار لوحة

درج يتحرك قرب. من التشغيل بلوحة التحميل زر اضغط <

اخلارج. إلى األسطوانة

الدرج. في أسطوانة ضع <

فإنه يستغرق 40  االستعداد، وضع من DVD عارض تشغيل عند

ليعمل. ثانية

احلالة... عرض شاشة

من املنقضي العرض اليمني وقت جهة احلالة عرض شاشة تظهر

على  تستمع إليه الذي املسار رقم أو أو تسجيل DVD أسطوانة

DVD يؤدي  أسطوانة فصول وتغيير .(CD) أسطوانة صوت مدمجة

معدودة. لثوان الشاشة في الصحيح الفصل رقم إظهار إلى

... البيان ضوء

اللوحة  جانب في بيان ضوء DVD على أسطوانات عارض يحتوي

أوضاعه اتلفة. يظهر األمين، األمامية

 DVD عارض عندما يستقبل DVD يسجل. ... عارض اللون البرتقالي

معدودة لثوان (متقطعاً) البرتقالي اللون يومض تسجيل، أمر

البيان، يومض ضوء برتقالي ثابت. وبينما يتحول إلى أن قبل

القناة  تغيير ميكنك وال املطابقة عن اإلشارة DVD عارض يبحث

DVD لن  عارض فإن فعلت ذلك، وإذا على اإلشارة. العثور يتم حتي

تسجيله. البرنامج الذي تريد يسجل

يسجل.  ال يعمل ولكنه DVD ... عارض األخضر اللون

االستعداد.  وضع في DVD ... عارض األحمر اللون
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األسطوانة درج

حتميل األسطوانة زر

احلالة عرض شاشة

البيان ضوء



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V MEM RECORD A MEM 
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TEXT 0 MENU 

1 2 3 
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STOP 

GO 

  Beo4 و DVD عارض على التعرف

  Beo4 بعد التحكم عن استخدام وحدة

 DVD لعارض املصاحبة Beo4 التحكم عن بعد تتيح لك وحدة

الوظائف إحدى تكون وعندما الوظائف. جميع إلى الوصول

DVD أو  عارض أو ،Beo4 على بذلك إفادة لك ستظهر مستخدمة،

التليفزيون. شاشة

يسمى ،Beo4 عن بعد وحدات التحكم في بعض .DVD عارض افتح

.V TAPE على أنه V MEM زر

انتقل إلى التسجيل، عرض أثناء القائمة. خيارات خالل تنقل

بينما املشاهد بني التنقل التسجيل. في السابق التالي أو الفصل

مؤقتاً موقوف التسجيل عرض

سرعة غير أو الشاشة على تظهر التي القوائم في البيانات أدخل

إلى  لالنتقال إلى مشهد GO استخدمهما مع عرض التسجيل.

التسجيل عرض عند اخللف أو األمام

وتخزين التعليمات واإلعدادات العرض وقبول إلى وضع الوصول

 V.AUX2 مثل ،Beo4 في شاشة إضافية إظهار وظائف

عرض تسجيل، مؤقتاً لتوقف اضغط جارٍ. لبرنامج املؤقت اإليقاف

متاماً عرض التسجيل أخرى لتوقف مرة واضغط

املصدر الذي اخترته  Beo4 شاشة نافذة تعرض

اخترته، مثل الذي للمصدر اليدوي التسجيل اضغط لتبدأ

التليفزيون

اختر رقم الشاشة، على تظهر التي القوائم في أدخل بيانات

برنامج

القائمة شفافة اظهر

ً على اعتمادا مختلفة، وظائف إلى الوصول امللونة األزرار لك تتيح

إلى  الوصول لك GO تتيح مع وباستخدامها اخترته. الذي املصدر

الشاشة على مختلفة قوائم

القوائم* من اخرج

الصوت لكتم الوسط في اضغط الصوت، حجم ضبط

االستعداد  وضع إلى والتليفزيون DVD عارض حول

DVD 

RECORD 

0 – 9

MENU

  
  

EXIT 

 
 

• 

DVD
V MEM 

 
 

    

GO 

LIST

STOP 
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تضغط GO ثم زر 3. أن يجب (حترير)، EDIT قائمة من للخروج *مالحظة!



اإلعدادات بتعديل الشاشة على تظهر التي القوائم لك تسمح

والتسجيل. العرض وظيفتي إلى الوصول لك وتتيح

... مفتوحاً DVD بينما يكون عارض

 DVD قائمة إلظهار GO ثم زر 0 اضغط

الرئيسية

اتلفة بني خيارات القائمة لتتنقل اضغط

القوائم في بيانات وإدخال

مختلفة إعدادات إلظهار اضغط

القوائم إلدخال بيانات في اضغط

أجريته إعداد لتخزين اضغط

املعلومات أشرطة في خيار الختيار اضغط

القائمة والعودة إلى ملغادرة نظام اضغط

املصدر احلالي

DVD الرئيسية.  قائمة

القائمة نظام استخدام

الدليل املوجودة في الرموز شرح

  Beo4 بعد عن التحكم وحدة أزرار

  Beo4 عن بعد التحكم شاشة وحدة

GO 
0

 
 

     

0–9 

GO 
GO 

  
  

EXIT 

HARD DISC

SOURCE
Hard Disc
DVD

[EXIT]

CONTENT
Video
Audio
Photo

TV 
LIST 

 
 

FORMAT
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  Beo4 و DVD عارض التعرف على <<

معينة،  وظائف خدمات أو تنشط Beo4 التي لتتعرف على أزرار

الشاشة. على القائمة شفافة اظهر

قائمة  ثم GO في MENU (قائمة) اضغط

القائمة شفافة إلظهار التليفزيون

التي الرقم الذي ينشط الوظيفة زر اضغط

... تريدها، أو

لتنشيط امللونة األزرار من واحداً اضغط ...

وظيفة

مختصراً طريقاً القائمة شفافة لك تقدم

تلك إلى تصل عندما مختلفة. لوظائف

أن القائمة، يجب شفافة الوظائف خارج

زراً  أو تضغط زر رقم أن GO قبل تضغط

ملوناً.

وتظهر  القائمة، شفافة في اليسار Beo4 جهة أزرار تظهر

دليل مع مرفق اليمني. جهة فيها الوظائف التي تتحكم

خاصة استخدامه كمرشد، ميكنك سريع دليل هذا املستخدم

الوصول ميكنك ال ملحقة، حيث غرفة موجوداً في عندما تكون

شفافة القائمة. إلى

القائمة شفافة

MENU
GO

1 – 9

 
  

DISC MENU

HDD CONTENT

TUNER

INFO

BROWSER

SYSTEM

TIMER

EDIT

BACK

CAM

TV/HDD

JUMP BACK

T/C  

JUMP FORWARD

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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الصلب.  القرص قائمة ستظهر 0 للمتصفح، تضغط عندما مالحظة!



 GUIDE Plus+ نظام

شاشة إلى اذهب موجودة، بعينها غير قنوات هناك كانت إذا

،GUIDE Plus+ قائمة في وتغييرها. القنوات (احملرر) ملراجعة EDITOR

 ً اضغط  تكرارا ثم شريط القائمة إلى اضغط لتنتقل

.EDITOR قائمة إلى اضغط لتصل .EDITOR لتظليل

شاشة:  +GUIDE Plus إلى 6 مكونات نظام ينقسم

عن  تعليمات تعرض املعلومات) … (لوحات Information Panels 

واإلعالنات.  البرامج وتنويهات ،GUIDE Plus+ نظام

البرنامج  صورة تعرض … الصورة) Picture Window (نافذة

احلالي البرنامج مشاهدة مواصلة ميكنك احلالي. التليفزيوني

.GUIDE Plus+ نظام تدخل إلى بينما

يتم  املتاحة. الوظائف يعرض … الوظيفة) (شريط Action Bar

اخلاصة امللونة األزرار باستخدام مباشرة الوظائف أزرار تنشيط

بعد. التحكم عن منها بوحدة بكل

للبرامج  ً قصيرا وصفاً يعرض … املعلومات) (حقل Information Field

قوائم مساعدة. أو

+GUIDE Plus واختيارك  قوائم يعرض … القائمة) (شريط Menu Bar

احلالي.

برامج  قوائم معلومات تعرض … Grid/Tiles (شبكة/مربعات)

مقدماً. أيام بالقناة والوقت، سبعة التليفزيون

في  البدء ميكنك البيانات، وتنزيل GUIDE Plus+ إعداد اكتمال بعد

 .GUIDE Plus+ نظام ومناطق اتلفة اخلصائص استكشاف

لثانيتني.  التحكم عن بعد بوحدة GO مع االستمرار اضغط <

واتبع التعليمات  في القائمة استخدام   أو  لتتنقل <

الشاشة. على تظهر التي

20-May 16:47
A Place by the Sea: Presented by Seetha Hallet. 
Stevie McCullum’s dad used to drive the family down 
from Glasgow for their summer holidays in north
ITV [P 03] 16:00 (60 Min)

Welcome!

What to do first!

Record

Grid
Wed, 1 16:00 17:00

A Place by the Sea
Heartbeat
Neighbours
Get a New Life

Friends
Home and Away

Hollyoaks
Family Affairs
Emmerdale

The Agents
The Agents

Weeko
Heartbeat
Room for improv

The Secret

Homes Polic

Search ScheduleMy TV

Channels Home Action bar

Picture window

Information
panels

Information field

Menu bar

Grid/Tiles
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اليومي االستخدام

رمبا التي اخلصائص الفصل يصف هذا

عرض كيفية مثل يومية، بصفة تستخدمها

 ً وأخيرا البرامج وعرضها DVD وتسجيل أسطوانات

وباستخدام مسجل التسجيالت. حترير كيفية

برامج مؤقتاً توقف أن أيضاً ميكنك القرص الصلب

جارية. تليفزيون

 12 األسطوانات، عرض

12 عرض أسطوانة، أثناء  •  

الشاشة، 13  DVDعلى قوائم استخدام  •  

شريط األدوات، 14  استخدام خيارات  •  

 16 برنامج، تسجيل

باملوقت، 16  التسجيل •

املوقتات، 19  حترير •

واآلن، 20  التسجيل هنا •

 22 تسجيله، وعرض مؤقتاً برنامج إيقاف

مؤقتاً، 22  برنامج إيقاف •

تسجيل، 23  عرض أثناء •  

لعرض التسجيل، 24  املؤقت ازن •

 26 تسجيل، عرض

تسجيل، 26   نوع اختيار •  

تسجيل، 26   عرض •  

تسجيل، 27   عرض أثناء •  

28 التسجيالت، حترير

تسجيل، 28   حماية •  

التسجيالت، 28   قائمة ترتيب إعادة •

تسجيل، 29   حذف •  

تسجيل، 30   نسخ •  

تسجيل، 30   تسمية •  

11



األسطوانات عرض

يبدأ ،DVD أنه على مسجالً DVD عارض كان إذا

كان وإذا أسطوانة. حتمل عندما تلقائياً، العرض

العرض تنشط أن يجب ،V MEM أنه على مسجالً

بنفسك.

وحدة استخدم ،DVD أسطوانة عرض أثناء

بسرعات  Beo4 للبحث بعد عن التحكم

إظهار أو األسطوانة التنقل خالل مختلفة، أو

عرض استئناف وميكنك .DVD أسطوانة قائمة

مرة. توقفت أخر حيث األسطوانة من

،(CD) مدمجة أسطوانة إلى االستماع أثناء

إلى مسار والتحول مؤقتاً االستماع إيقاف ميكنك

مسار برقمه. أو اختيار جديد

املصنع.  من للمنطقة 2 ً DVD معدا عارض يكون مالحظة:

معد أنه طاملا عليه تعمل لن املناطق األخرى واألسطوانات من

اتصل ببائع املنطقة، تغيير إلى حتتاج كنت وإذا .2 للمنطقة

 DVD عارض على عرضها ميكن ال بعض األسطوانات التجزئة.

األسطوانة. خصائص أو تسجيل وحالة إعداد، بسبب

فصل  اخللف في إلى لتنتقل GO ثم 7 اضغط

األسطوانة على عنوان أو

فصل  األمام في إلى لتنتقل GO ثم 9 اضغط

األسطوانة على عنوان أو

أثناء عرض الترجيع أو للتقدمي اضغط

لتغيير أخرى مرة اضغط .DVD أسطوانة

السرعة

أو  التقدمي إليقاف (إيقاف) STOP اضغط

العرض  الستئناف GOو الترجيع

إيقاف أو البطئ العرض أو املؤقت اإليقاف

األسطوانة

مؤقتاً العرض لتوقف اضغط

البطئ. العرض لتبدأ مع االستمرار اضغط

السرعة لتغيير أخرى مرة اضعط

أو ... متاماً، أخرى إليقاف العرض مرة اضغط

العرض الستئناف اضغط ...

املسارات، وإيقاف أو الفصول تغيير أسطوانة ميكنك عرض عند

البطيئة. باحلركة وعرضها مؤقتاً إيقافها أو األسطوانة

أسطوانة فصول أو مسارات وتغيير عرض

DVD أو CD واضغط GO ثم  أسطوانة حمل

... أو األسطوانة، عرض لتبدأ الزر األحمر

DVD أو CD واضغط GO ثم  أسطوانة حمل ...

الرئيسية  القائمة إلظهار 0

 GO ثم DVD اضغط بعد ذلك لتظليل

عرض األسطوانة لتبدأ

أو الفصول أو العناوين بني لتتنقل اضغط

املسارات

أو فصل أو عنوان إلى لتنتقل ً تكرارا اضغط

األسطوانة على آخر مسار

املسار رقم أو الفصل أو العنوان أدخل

أو  الفصل خطوة بني لتبدل GO ثم 8 اضغط

العنوان خطوة

أسطوانة عرض أثناء

GO

GO 
0

 
GO 

  

  

0–9 

GO 
8 

GO 
7 

GO 
9 

 
     

STOP
GO 

STOP 

     

STOP 

GO 
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خمس اخللف هو أو األمام إلى املصنع لالنتقال إعداد مالحظة!

55 ”تعديل  صفحة إلى ارجع الزمني، الفاصل هذا لتغيير دقائق.

النظام“. إعداد



وخيارات خالل وظائف ميكنك التنقل ،DVD أسطوانات قوائم في

مختلفة.

دي في دي أسطوانات عارض يكون بينما

مفتوحاً...

التليفزيون،  قائمة GO ثم 0 في اضغط

DVD الرئيسية.  إلظهار قائمة

قائمة  إلظهار األحمر الزر ثم GO اضغط

األسطوانة*

اخليارات بني لتتنقل األسهم استخدم أزرار

القوائم في

إعدادك  أو اختيارك لقبول مرتني GO اضغط

األسطوانة قائمة إلزالة اضغط

قائمة األسطوانات بها *ليست جميع

أسطوانة.

الشاشة  DVD على قوائم استخدام

DVD الرئيسية.  قائمة

JPEG أكبر  استخدام ملفات بعدم يوصى األمثل، األداء إلى للوصول

،JPEG صور حول املعلومات من ميجابكسل تقريباً. ملزيد من واحد

.38 صفحة عرض شرائح“ في إلى ”إنشاء قائمة ارجع

األسطوانة تنسيقات

مختلفة لألسطوانة.  لعرض تنسيقات مصمم DVD عارض إن

هي: يدعمها التي والتنسيقات

- فيديو)  في دي DVD-Video (دي –

صوت)  دي Audio CD (سي –

دي فيديو)  Video CD (سي –

فائق)  فيديو دي Super Video CD (سي –

التسجيل عليها)  ميكن دي (سي CD-R/RW –

أن  بشرط عليها)، التسجيل ميكن في دي (دي DVD-R/RW –

 DVD تنسيق باستخدام مسجلة األسطوانات هذه تكون

لتشغيلها.  جاهزة تكون Video وأن

ضغط  mp3 (تنسيق ملفات على حتتوي التي األسطوانات –

الصوت تخزين تردد كان إذا مدعمة تكون الرقمي) الصوت

32 أو 44.1 أو khz 45 (كيلوهرتز).  على معد على األسطوانة

استخدم ،mp3 ملفات حتتوي على أسطوانة تشغيل  وعند

الدات.  لتغيير  و 

إذا  مدعمة JPEG تكون ملفات على حتتوي التي األسطوانات –

.“*.JPEG” وليس “*.JPG” هو امللف كان امتداد

املسجلة  الثابتة الصور فقط يعرض أن ميكن DVD عارض  

 .TIFF مثل ،JPEG صور DCF أو مبعيار

 GO
0

GO
 

     
       

     

 GO
 GO

 EXIT

HARD DISC

SOURCE
Hard Disc
DVD

[EXIT]

CONTENT
Video
Audio
Photo
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شاشة على الرقم السري إدخال حوار ظهر مربع إذا مالحظة!

مت قد األطفال حماية قفل خاصية أن يعني هذا فإن التليفزيون،

رقمك إدخال عليك ويجب في اجلهاز. احململة تنشيطها لألسطوانة

قفل - التسجيالت الوصول إلى ”تقييد ارحع إلى السري الرباعي.

.40 في صفحة األطفال“ حماية



شريط األدوات استخدام خيارات

وظائف وخيارات إلى الوصول ميكنك على نوع األسطوانة اعتماداً

عن الفيديو، لتسجيل املصاحب الصوت مثل لغة مختلفة،

النظام. قائمة طريق

بعد إلظهار  بوحدة التحكم عن GO ثم 1 اضغط العرض، أثناء <

.DVD قائمة نظام عارض

 OPTIONS اضغط  لتظليل األدوات)، (شريط TOOLBAR في <

ونوع احلالة على اعتماداً املتاحة اخليارات تختلف (خيارات). قد

األسطوانة.

. واضغط  تعديله تريد الذي اإلعداد لتظليل استخدم أو  <

خيار. لتظليل استخدم <

… أو اإلعداد ومغادرة القائمة، لتخزين مرتني GO اضغط <

آخر.  إعداد في والبدء اإلعداد لتخزين ... اضغط <

القائمة.  ملغادرة EXIT اضغط <

اخلاصية أن ذلك يعني فإن الرمادي، باللون القائمة اخليار في تلون إذا

احلالية. احلالة في تغييرها ميكن أو ال متاحة غير

النظام. قائمة

األسطوانات عرض <<

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . PAUSE

Toolbar

Preferences
Setup

Navigate to menu item.

Options
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... الترجمة لغة تغيير

لغات  DVD متعددة أسطوانات مع فقط العملية ممكنة هذه

تعرض أسطوانة بينما تريدها التي اللغة تغيير وميكنك الترجمة.

األخضر الزر طريق عن الوظيفة هذه إلى الوصول كما ميكن .DVD

عن بعد. بوحدة التحكم

واضغط  للدخول  اضغط لتظليل SUBTITLE (الترجمة) <

خياراتها. إلى

اضغط   تريدها، ثم التي اللغة تتظلل ً حتى اضغط تكرارا <

مثل اختصارات، أو لها مرقمة اللغات قد تكون اإلعداد. لتخزين

اإلجنليزية. للغة “En”

عن  فقط الترجمة لغة بتغيير DVD تسمح أسطوانات بعض

األسطوانة، قائمة إلى للوصول .DVD أسطوانة قائمة طريق

األحمر.  الزر ثم GO اضغط

... الفيديو لتسجيل املصاحب الصوت لغة تغيير

لغات  DVD متعددة أسطوانات مع فقط العملية ممكنة هذه

قنوات  VCD متعددة أسطوانات أو للفيديو املصاحب الصوت

الزر طريق عن الوصول إليها أيضاً ميكن الوظيفة وهذه الصوت.

بعد. عن التحكم بوحدة األحمر

إلى  واضغط  للدخول اضغط لتظليل AUDIO (الصوت) <

خياراته.

ثم  تريدها، التي لغة الصوت تتظلل حتى اضغط تكراراً <

لها  مرقمة أو اللغات تكون قد اإلعداد. لتخزين اضغط

اإلجنليزية. للغة “En” مثل اختصارات،

املصاحب  الصوت لغة بتغيير تسمح DVD أسطوانات بعض

للوصول .DVD أسطوانة طريق قائمة عن الفيديو فقط لتسجيل

األحمر.  الزر ثم GO اضغط األسطوانة)، (قائمة Disc Menu إلى

... الكاميرا زوايا تبديل

سلسلة  على التي حتتوي DVD أسطوانات مع فقط متاح اخليار هذا

ذلك لك ويتيح مختلفة. كاميرا زوايا من مسجلة لقطات

مختلفة. زوايا من الصورة مشاهدة

إلى  واضغط  للدخول اضغط لتظليل ANGLE (زاوية) <

منها. االختيار التي ميكنك الكاميرا لك زوايا ستظهر خياراتها.

التبديل  التي تريد زاوية الكاميرا استخدم أو  لتظليل <

اإلعداد.  لتخزين اضغط ثم إليها،

... الصورة تكبير

شاشة التليفزيون على الصورة بتكبير اخليار هذا لك يسمح

املكبرة. الصورة خالل وعمودياً أفقياً والتحرك

واضغط  للدخول  الصورة) اضغط لتظليل ZOOM (تكبير <

ويعرض التكبير حالة شريط سيظهر التكبير. وضع إلى

التكبير. عامل مُ

الزر  أو عن بعد للتكبير التحكم األزرق بوحدة الزر اضغط <

األصفر للتصغير. 

خالل الصورة  وعمودياً أفقياً للتحرك استخدم   أو  <

املكبرة.

الصورة.  وضع تكبير من األحمر للخروج الزر اضغط <

... بالوقت البحث

باألسطوانة محددة نقطة إلى بالتخطي اخليار هذا لك يسمح

احلالية.

واضغط   بالوقت) اضغط لتظليل TIME SEARCH (البحث <

ثوان). (ساعات: دقائق: حقل الوقت إلى للدخول

العرض  عنده يبدأ أن يجب الذي الوقت إلدخال 9–0 األزرار استخدم <

إلى  العرض سيتخطى اإلعداد. لتخزين مرتني GO واضغط

أدخلته. الذى الوقت
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برنامج تسجيل

متاحاً  ً مصدرا DVD يسجل جتعل عارض أن ميكنك

في موقتاً اضبط وقت حتدده. في أي أو برنامجاً

 DVD عارض سيبدأ .GUIDE Plus+ نظام قائمة

تلقائياً. ويوقفه التسجيل

وحتى 6  مرة واحدة 25 موقتاً حتى إدخال ميكنك

حذف أو حترير وميكنك موقت. ساعات لكل

موقتاتك.

اضبط ساعة بدقة، موقتاتك لضمان تنفيذ

من ملزيد الصحيحني. والتاريخ الوقت على اجلهاز

إلى والتاريخ، ارجع الوقت إعدادات املعلومات حول

.42 صفحة في املفضلة“ ”اإلعدادات

التسجيل باملوقت

القائمة التالي.  بند إلى واالنتقال للتخزين األخضر الزر اضغط <

على شاشة افتراضية كتابة مفاتيح ستظهر لوحة

التسجيل. اسم إدخال ميكنك وهنا التليفزيون.

عندئذ  اإلعداد. لتخزين األخضر اضغط الزر االنتهاء، عند <

الشاشة. على تسجيل املوقت سيظهر

قرنفلي اللون. املربع الشاشة في التسجيل على إعدادات تُعرض <

التحكم بوحدة املطابق امللون الزر تغييرات، اضغط أية إلجراء

بعد. عن

 TIMER سيظهر القائمة. من واخلروج للتخزين GO ثم 2 اضغط <

معد. موقت وجود تسجيل حالة الشاشة في في (موقت)

... التسجيل لتكرير

ً الختيار إعداد  تكرارا بعد التحكم عن بوحدة األحمر الزر اضغط <

 M-F ،ً“أسبوعيا” Weekly ،“واحدة (Once ”مرة التسجيل تكرير

االثنني-اجلمعة“). ”أيام

... التسجيل وقت لتمديد

الختيار  تكراراً بعد عن التحكم بوحدة األخضر الزر اضغط <

اختيار أو التسجيل لنهاية (30 ،20 ،10 ،0+) إضافي وقت إضافة

وظيفة املعلومات حول من ملزيد .VPS/PDC (V-P)  وظيفة

.17 صفحة إلى ارجع ،VPS/PDC

طرق مختلفة. إما بعمل بثالث موقت تسجيالت عمل ميكنك

نظام باستخدام أو دليل قوائم البرامج* باستخدام أو يدوي موقت

البلد  +Video Plus حسب أو G-Code أو ShowView يسمى ثالث

فيه. تعيش الذي

... اليدوي باملوقت التسجيل

.DVD الصحيح لعارض القناة رقم على افتح التليفزيون <

.DVD عارض افتح <

جدول  شاشة عن بعد إلظهار التحكم بوحدة GO ثم 2 اضغط <

 GUIDE Plus.+

إلى  لتصل التحكم عن بعد األخضر بوحدة الزر اضغط <

التسجيل.  تاريخ سيظهر MANUAL (يدوي).

إلدخال تاريخ التسجيل  األزرار 0–9 أو استخدم   أو  <

بدء وإيقاف التسجيل. ووقت

القائمة  بند واالنتقال إلى إعداد لتخزين كل األخضر الزر اضغط <

التالي.

ظلل الشاشة، على (1 (املوالف “TUNER 01” يظهر وعندما  <

القناة. وأدخل املصدر

واستخدم القائمة في “TUNER” ظلل خارجي، مدخل الختيار   

.CAM1 أو EXT2 أو EXT1 أو  لتظليل 

واستخدم القائمة في “01” ظلل قناة تليفزيون داخلية، الختيار  

القناة.  إلدخال 9–0 األزرار
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ولذلك التليفزيون قوائم برامج تتوفر ال بعض البالد، في *مالحظة!

ومع موقت. تسجيالت لعمل البرامج قوائم دليل استخدام ال ميكن

التسجيل نظام وباستخدام يدوياً املوقتات برمجة ميكنك ذلك،

.Video Plus+ أو G-Code أو ShowViev



اً يدوي مبرمج ملوقت مثال

تعلمك  رسالة االستعداد، ستظهر وضع في DVD عارض يكن لم إذا

سينتقل وإذا جتاهلت الرسالة، املوقت. تسجيل يبدأ أن قبل بذلك

ويبدأ التسجيل.  بالتسجيل اخلاصة القناة إلى تلقائياً DVD عارض

.DVD موالف في القناة تغيير ال ميكنك املوقت تسجيل أثناء

بواسطة احملمية البرامج تسجيل تستطيع ال الحظ أنك

.Macrovision

 VPS/PDC وظيفة

بإشارات  املصحوب البرنامج أن VPS/PDC وظيفة  تضمن

جتاوز  أو موعده تأخر عن حتى إذا كامالً سيسجل VPS/PDC

مدته.

20-May 16:47
Frequency: ONCE
Timing: +0
Recordings set: 1/25. VPS/PDC set: 0/25
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... البرامج) قوائم (دليل املوقت تسجيل

DVD واضغط GO ثم 2  عارض افتح مفتوحاً، التليفزيون بينما <

*.GUIDE Plus+ جدول شاشة إلظهار بعد عن بوحدة التحكم

واستخدم  تريدها تليفزيون قناة استخدم أو  لتظليل < 

برنامج.   أو  لتظليل

في  أسفل أو إلى أعلى صفحة GO ثم  أو  لتمرير اضغط <

قوائم  إلى مباشرة GO ثم  أو  لتنتقل اضغط واحد. وقت

يوم تال. أو سابق ليوم برامج التليفزيون

 RECORD الختيار بعد عن التحكم بوحدة األحمر الزر اضغط <

(تسجيل).

القائمة.  ملغادرة (خروج) EXIT اضغط <

أن عارض يعني فإن ذلك ،GUIDE Plus+ إعداد قائمة ظهرت  * إذا

من  ملزيد بعد. GUIDE Plus+ برنامج ببيانات إعداده يتم لم DVD

.52 صفحة في “GUIDE Plus+ نظام ”إعداد إلى ارجع املعلومات،

... (ShowView/G-Code/Video Plus+ (نظام املوقت تسجيل

املصاحب  Video Plus+ أو G-Code أو ShowView برمجة رقم أدخل

مجلة في الرقم على هذا العثور وميكنك لبرنامج تليفزيونك.

برامج تليفزيونك. قوائم

DVD واضغط GO ثم 2  عارض افتح مفتوحاً، التليفزيون بينما <

.GUIDE Plus+ جدول شاشة إلظهار بعد عن بوحدة التحكم

شاشة إدخال  إلظهار بعد عن التحكم بوحدة األحمر الزر اضعط <

.Video Plus+ أو G-Code أو ShowView بيانات

برمجة ShowView أو G-Code أو  رقم إلدخال 9–0 األزرار استخدم <

وجود  حالة اإلعداد. في لتخزين مرتني GO واضغط VideoPlus+

اختيار رقم البرنامج عليك يجب برمجة خطأ مدخل، رقم

لتحرير التليفزيون شاشة على التعليمات اتبع يدوياً. الصحيح

والوقت. التاريخ

قرنفلي اللون. املربع الشاشة في التسجيل على إعدادات تُعرض <

بعد. عن بوحدة التحكم املطابق امللون الزر اضغط إلجراء تغييرات،

 TIMER سيظهر القائمة. من واخلروج للتخزين GO و 2 اضغط <

معد. موقت تسجيل وجود حالة في الشاشة في

إلى ارجع تسجيل، حول كيفية تكرير ومتديد املعلومات من ملزيد

.16 صفحة

برنامج تسجيل << 18

ولذلك التليفزيون برامج قوائم تتوفر البالد، ال بعض في مالحظة!

ذلك، ومع تسجيالت موقت. لعمل القوائم دليل استخدام ميكن ال

التسجيل نظام وباستخدام يدوياً املوقتات برمجة ميكنك

.Video Plus+ أو G-Code أو ShowViev



اختصارات أيام األسبوع:

االثنني  … M  

الثالثاء  … T  

األربعاء  … W  

اخلميس  … T  

اجلمعة  … F  

السبت  … S  

األحد  … S  

املوقت. تخزن عندما ذلك سيتضح املبرمجة، تداخلت املوقتات إذا

الثاني، املوقت يبدأ ولن فقط، جزئياً املتداخلة املوقتات وستخزن

األول. املوقت ينتهي حتى

وكل موقت البدء. وقت بعد املبرمجة موقتاتك في قائمة تُسرد

ووقت ووقت البدء ،(ً كان متوفرا واالسم (إذا باملصدر معرفاً يكون

أيام األسبوع. أو االنتهاء والتاريخ

أو حتريرها وأيضاً التي تنتظر تنفيذها، املوقتات مراجعة ميكنك

عند ذلك سيتضح املوقتات، تداخل بني حدوث حالة حذفها. وفي

املوقت. تخزين

مع  DVD واضغط عارض افتح مفتوحاً، التليفزيون بينما <

.GUIDE Plus+ قائمة بعد إلظهار GO بوحدة التحكم عن االستمرار

أو حتريره.  حذفه تريد لتظليل موقت اضغط <

... املوقت برنامج لتحرير

بعد  عن التحكم األخضر بوحدة واضغط الزر املوقت ظلل <

التليفزيون  شاشة على التعليمات واتبع (حترير)، EDIT الختيار

الضرورية. التغييرات لعمل

من القائمة  واخلروج للتخزين GO و 2 اضغط <

... (timing) التوقيت (frequency) أو التردد لتحرير

الزر  أو التردد األحمر لتغيير واضغط الزر بهما اخلاص املربع ظلل <

التوقيت.  األخضر لتغيير

القائمة.  من للتخزين واخلروج GO و 2 اضغط <

حلذف موقت ...

الختيار  بعد عن التحكم بوحدة األحمر واضغط الزر املوقت ظلل <

DELETE (حذف). 

القائمة.  من للتخزين واخلروج GO و 2 اضغط <

املوقتات حترير

20-May 16:47
‘Schedule’ displays programmes you have Set to Record.
Press    to use. Press the green button for manual
recording. Press    to view ‘My TV’. Press    to view 
‘Info’
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برنامج تسجيل إمكانية ولديك واآلن هنا تسجيل عمل ميكنك

الصلب، أو القرص على آخر برنامج مشاهدة نفسه وفي الوقت

ببساطة مشاهدة برنامج تليفزيوني  DVD أو أسطوانة مشاهدة

أو إلى مصدر التحول احلاالت بعض في ال ميكن آخر. ومع ذلك،

آخر. برنامج

 ... الوقت نفس آخر في مصدر DVD ومشاهدة موالف من التسجيل

األصفر بوحدة  اضغط GO ثم الزر DVD مفتوحاً، عارض بينما <

.DVD إلظهار موالف بعد عن التحكم

قناة. رقم الختيار األزرار 0–9 أو استخدم أو  <

عارض DVD تسجيل  سيبدأ مرتني*. RECORD (تسجيل)  اضغط <

إلى  التحول وميكنك ساعات، 6 أقصى بحد البرنامج احلالي،

آخر: مصدر

صلب قرص تسجيل مشاهدة

القرص الصلب.  الزر األخضر لتتحول إلى GO ثم اضغط <

 HARD DISC CONTENT قائمة في تسجيل استخدم أو  لتظليل <

التسجيل.  عرض لتبدأ  GO الصلب) واضغط (محتوى القرص

 DVD أسطوانة مشاهدة

لتبدأ  وحمل األسطوانة DVD عارض في التحميل زر اضغط <

عرضها.

التليفزيون مشاهدة

التليفزيون.  وضع إلى TV لتتحول اضغط <

مشاهدة  الزر األصفر لتعود إلى موالف DVD بعد GO ثم اضغط <

تسجيل أو أسطوانة أو ...

الزر  GO ثم اضغط ثم .DVD عارض إلى DVD لتعود اضغط … <

التليفزيون.  مشاهدة األصفر لتعود إلى موالف DVD بعد

تسجيل.  مرتني إليقاف (إيقاف) STOP اضغط <

االستعداد.  وضع إلى النظام لتحول االستعداد زر اضغط <

،DVD وليس V.AUX2 أو V MEM أنه على مسجالً DVD عارض كان إذا

.DVD من بدالً V.AUX2 أو V MEM أن تختار يجب

.DVD موالف في ميكنك تغيير القناة ال التسجيل أثناء

برنامج تسجيل <<

واآلن هنا التسجيل

20

إلى فقط حتتاج ،Bang & Olufsen في بعض تليفزيونات *مالحظة!

التسجيل.  لتبدأ فقط واحدة مرة RECORD (تسجيل) ضغط

تسجيالً  سيبدأ فإنه تسجيل، أمر DVD عارض يستقبل وعندما

تسجيالً  سيبدأ أخرى، مرة RECORD ضغطت وإذا 6 ساعات. مدته

ستضاف ،RECORD تضغط مرة وفي كل بدالً منه. دقيقة 30 مدته

إلى 6 ساعات مرة أخرى.  يصل حتى التسجيل إلى 30 دقيقة



... أخرى مصادر من التسجيل

مثل ،DVD موالف غير أخرى مصادر من التسجيل بدء  ميكنك

الكابل).  قنوات set-top box (مستقبل

التحكم  بوحدة مرتني RECORD اضغط برنامجاً، تشاهد بينما <

التسجيل*. لتبدأ بعد عن

سيتوقف  فإنه وإال، التسجيل. إليقاف مرتني STOP اضغط <

من التسجيل.  6 ساعات بعد تلقائياً

تسجل الذي التليفزيون واملصدر حتول وال القناة، أو املصدر تغير ال

عارض فإن ذلك، فعلت وإذا التسجيل. أثناء االستعداد وضع إلى منه

منه.  تسجل الذي واملصدر االتصال بالتليفزيون سيفقد DVD

... التسجيل أثناء القنوات تغيير

فإن ،RECORD أمر يستقبل بينما التليفزيون موالف اختيار إذا مت

القنوات  ليبحث خالل ثانية حدود 40 DVD سيستغرق في عارض

ضوء البيان سيومض هذا الوقت، وخالل مطابقة.  عن قناة املولفة

أن يتوقف قبل القناة تغير ال متقطع). (بشكل البرتقالي باللون

إذا تغير القناة، وال ثابتاً. برتقالياً ضوء البيان ويصبح الوميض

وليس في التليفزيون فقط مولفة منها التي تسجل القناة كانت

القناة من التسجيل سيتواصل ذلك، فعلت وإذا .DVD عارض في

اتارة اجلديدة.

21

جارٍ تسجيل إذا كان هناك جديد ال ميكنك بدء تسجيل مالحظة!

بتسجيالت محمية. ممتلئاً الصلب القرص إذا كان أو بالفعل،



اجلهاز بأن الصلب املدمج في القرص لك يسمح

أن دون جارٍ تليفزيون برنامج عرض مؤقتاً توقف

البرنامج مؤقتاً فقط أوقف منه. جزء أي يفوتك

.ً مستعدا عندما تكون واستأنفه

املبني  التليفزيون برنامج حفظ DVD عارض يبدأ

مخزن Replay (عرض  DVD في موالف في

اللحظة  في 6 ساعات مدته مؤقت التسجيل)

DVD في  عارض ويستمر فيها. تشغله التي

لتضمن التسجيل، عرض أثناء البرنامج حفظ

كامالً. البرنامج مشاهدة

أي وقت. في املباشر للبرنامج التحول ميكنك

مؤقت. إيقاف بعد تسجيله يُعرض برنامج لنافذة احلالة. مثال

تشير 12:44 إلى  التليفزيوني. البرنامج بدء وقت 9:35 إلى تشير

البرنامج  بث ووقت املوضع احلالي إلى 10:46 احلالي. تشير الوقت

املباشر. البث إشارة عن تأخرك وكم التليفزيوني

وعرض تسجيله، جارٍ مؤقتاً برنامج من إيقاف تتمكن أردت أن إذا

أن DVD. ميكنك طريق موالف عن التليفزيون أن تشاهد يجب

أن تستطيع ال ولكنك تسجيله، يجري برنامجاً مؤقتاً توقف

 DVD عارض تسجيله بينما أو تعرض مؤقتاً برنامجاً توقف

توقف أن أيضاً ميكنك وال تسجيالً، ينسخ آخر أو برنامجاً يسجل

.Macrovision بواسطة احملمية البرامج تسجيل تعرض أو مؤقتاً

 ... DVD موالف الختيار

.DVD موالف إلظهار الزر األصفر GO ثم اضغط <

مؤقتاً... جارٍ برنامج إليقاف

ياً.  جار برنامجاً مؤقتاً STOP لتوقف اضغط <

الستئناف عرض التسجيل.  GO اضغط <

املباشر.  البرنامج إلى لتعود الزر األصفر GO ثم اضغط <

مؤقتاً برنامج إيقاف

وعرض تسجيله لبرنامج املؤقت اإليقاف

09:35 12:44
DR1 DR1  17-OCT-2006 09:49 09:49

10:46
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... عرض التسجيل القناة أثناء تغيير

وقت، ولكن أي في أخرى قناة إلى مباشر بث قناة من ميكنك التحول

حفظ القناة  املؤقت عن Replay توقف مخزن يسبب تغيير القناة

منها. اجلديدة بدالً القناة حفظ ويبدأ التي تركتها

... عرض التسجيل املصدر أثناء حتويل

عارض  غلق DTV أو TV في مثل خارجي، إلى مصدر التحول يتسبب

إلى  عن احلفظ DVD عارض يتوقف وبالتالي، DVD بعد 30 دقيقة.

املؤقت.  Replay مخزن محتويات وتُفقد املؤقت Replay مخزن

املؤقت. التخزين مع يتعارض لن ،DVD مثل إلى مصدر مدمج، التحول

هام!

ازن ممتلئاً  كان فإذا محمياً. ليس املؤقت Replay محتوى مخزن

حفظ محتوى عند أقدم سيحذف إليه، برامج حفظ واستمريت في

ابدأ ببرنامج، االحتفاظ من متاماً تتأكد أن وإذا أردت اجلديدة. البرامج

القرص الصلب. تسجيالً على

أو الصلب القرص على التسجيل حول من املعلومات ملزيد

”مخزن  إلى ارجع املؤقت، Replay مخرن حول عام بشكل معلومات

صفحة 24. املؤقت“ في Replay

عرض  الستئناف GO ثم STOP اضغط

املؤقت من ازن البرنامج

مباشر، برنامج تليفزيوني مشاهدة عند

خمس  اخللف إلى لتقفز GO ثم 7 اضغط

لعرض فوري ضغطة كل دقائق مع

للتسجيل.

تليفزيوني برنامج في اخللف القفز إلى بعد

لتقفز إلى األمام  GO ثم 9 اضغط مباشر،

ضغطة. دقائق مع كل خمس

نهايتي مخزن من أي إلى عندما تصل

من  التسجيل عرض سيبدأ املؤقت، Replay

النهاية تلقائياً. تلك

املؤقت  Replay خالل مخزن صورة عن البحث ميكنك العرض، أثناء

لقطة والعرض البطيئة باحلركة العرض اخللف أو األمام أو إلى

أو دقيقة بدقيقة. بلقطة

مؤقتاً ... أوقفته برنامج لعرض تسجيل

البرنامج. تسجيل لعرض اضغط

أو التالي الفصل أو إلى احملدد لالنتقال اضغط

العرض. أثناء السابق

أثناء اخللف األمام أو اضغط للبحث إلى

السرعة. مرة أخرى لتغيير اضغط العرض.

مؤقتاً. العرض لتوقف اضغط

مؤقتاً، اضغط موقوفاً العرض بينما يكون

أو األمام إلى لقطة بلقطة للتنقل ً تكرارا

خالل البرنامج. اخللف

لتبدأ عرضاً اضغط املؤقت، اإليقاف وضع من

اضغط اخللف. لألمام أو للتسجيل بطيئاً

أخرى لتغيير السرعة. مرة

العرض أثناء

GO 

    

 
 

STOP 

   

 
 

STOP
GO 

GO 
7 

GO 
9 
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واألنباء التليفزيوني للمعلومات النص ممكناً رؤية مالحظة! ليس

عرض التسجيل. أثناء



تسجيله وعرض مؤقتاً برنامج إيقاف <<

واحلماية التخزين مساحة إدارة حول

عند  التي، مساحة التخزين إدارة DVD خاصية بعارض يوجد

وهي واملوقوتة. للتسجيالت اليدوية مساحة تدبر تلقائياً الضرورة،

الصلب. على القرص احملتوي املطلوب من الكم بحذف تفعل ذلك

التالية: املعلومات من التسجيل عرض فيديو شريط يتكون

ساعات، ست البرنامج جتاوز مبجرد التليفزيوني. البرنامج وقت بدء –

لذلك. تبعاً البدء وقت وسيتغير احملتويات بداية ستحذف

املؤقت. التخزين املتبقية في املساحة –

DVD (محددة  عارض على لتسجيلها الفيديو اتارة قصاصات –

باألحمر).

التليفزيوني. البرنامج بث ووقت احلالي املوضع –

من قناة تليفزيون ألكثر إلى تتحول محددات العناوين (عندما –

جديد). عنوان سينشأ محدد واحدة، دقيقة

احلالي الوقت –

بحد  فقط تخزين 6 ساعات املؤقت Replay زن ميكن مالحظة:

عندما احملتويات جميع تزال وسوف التليفزيون. برامج أقصى من

في حالة ومع ذلك، .DVD عارض STANDBY (استعداد) لغلق تضغط

لن  االستعداد، وضع إلى DVD عارض حتول جارٍ عندما وجود تسجيل

عارض DVD عن  حتى يتوقف املؤقت Replay مخزن محتويات تزال

التسجيل.

DVD سيخزن في تخزين  موالف في املبني التليفزيوني البرنامج

مبجرد  املؤقت Replay املؤقت املسمى مخزن الصلب القرص

6 ساعات من برامج  حتى متواصالً وسيخزن .DVD تشغيل عارض

التليفزيون.

التليفزيون. شاشة على التسجيل عرض فيديو شريط سيظهر

تخزين القرص في ازنة التليفزيون برامج وتوقيت حالة وسيبني

الفيديو إخفاء شريط أو إظهار اختيار وميكنك املؤقت. الصلب

بعد.  األزرق بوحدة التحكم عن الزر ثم GO بضغط

املؤقت  Replay مخزن

09:35 12:44
DR1 DR1  17-OCT-2006 09:49 09:49

TV2 TV2  17-OCT-2006 09:35 09:35

10:46
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التليفزيوني البرنامج بدء وقت

لتسجيلها اتارة الفيديو قصاصات

الصلب القرص على

احلالي الوقت

في املتبقية املساحة

املؤقت التخزين

العنوان محدد

بث ووقت احلالي املوضع

التليفزيوني البرنامج

املؤقت  Replay مخزن القرص محتوى

الصلب



 ... املؤقت Replay مخزن في احملتويات يزيل الذي ما

الصلب القرص تخزين احملتويات في سيزيل التالية اخلطوات تنفيذ

املؤقت:

وضع  إلى للوصول بعد عن التحكم GO ثم 5 بوحدة اضغط –

فيديو. تسجيل كاميرا

قائمة النظام.  SETUP (إعداد) في خيار ادخل –

التسجيل).  RECORD MODE (وضع غير –

(االستعداد) Standby إلى وضع DVD حول عارض –

كنت عما إذا سؤال لك سيوجه األولى الثالثة اخلطوات نفذت إذا

القرص تخزين في احملتويات وتزيل تواصل لكي * املواصلة. تريد

املؤقت: الصلب

أو  الختيار YES (نعم)، بعد عن التحكم بوحدة مرتني GO اضغط <

عن  التحكم بوحدة مرتني GO واضغط القائمة في (ال) NO ظلل <

اإلزالة. قبول دون للخروج بعد

كنت إذا عما تُسأل لن فإنك االستعداد تضغط زر عندما أنه *الحظ

وسيزال  االستعداد وضع إلى DVD عارض وسيتحول تريد املواصلة.

Replay املؤقت.  مخزن

املؤقت  Replay مخزن من التسجيل

شريط  لعرض بعد عن التحكم الزر األزرق بوحدة GO ثم اضغط <

التسجيل. عرض فيديو

العثور  ميكن تليفزيوني برنامج الختيار GO ثم  أو  استخدم <

في تخزين القرص الصلب املؤقت. عليه

بدء  حيث تريد املشهد بداية عن للبحث استخدم أو  <

.STOP اضغط التسجيل، ثم

التسجيل  لتبدأ بعد عن التحكم األحمر بوحدة الزر اضغط <

هنا. من

التسجيل.  عرض ملواصلة GO اضغط <

التسجيل  إنهاء تريد حيث النقطة عن اضغط للبحث <

حتديد  سيظهر بعد. التحكم عن بوحدة مرتني STOP واضغط

احملدد. التسجيل الفيديو ليدل على بشريط أحمر

الزر  اضغط GO ثم التسجيل أو ملواصلة عرض GO اضغط <

.DVD عارض في املباشر البث إشارة لتنتقل إلى األصفر

... لتسجيلها احملتويات حتديد

إلمكانية املؤقت الصلب القرص تخزين في عليك ”حتديد“ احملتويات

مخزن من إلى ”التسجيل ارجع القرص الصلب، على تسجيلها

هذه الصفحة.  املؤقت“ في Replay

(برنامج) تسجيل الختيار

العامة. النظرة لوحة لعرض الزر األزرق GO ثم اضغط <

تسجيل.  الختيار GO ثم  أو  اضغط <

في التسجيل عن مشهد للبحث

. استخدم أو  <

لتسجيل البرنامج احلالي

لتبدأ  أخرى اضغط RECORD مرة مرتني. RECORD اضغط <

30 دقيقة.  مدته تسجيالً

احلالي املشهد من التسجيل أجل من للتحديد

األحمر.  الزر اضغط <

احملدد التسجيل إللغاء

األحمر.  الزر اضغط <

التسجيل إلنهاء

مرتني.  STOP اضغط <

عارض  يكون الشاشة، على املؤقت Replay عندما يظهر مخزن

املؤشر.  حلركة يستخدمان ال و    و  العرض وضع DVD في

وضع في بعد التحكم عن بوحدة األصفر الزر اضغط ذلك، وبدالً من

واضغط GO ثم  البرامج، قائمة إلى لتنتقل املؤقت Replay مخزن

القائمة.  خالل لتتنقل    أو 
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إلى فقط حتتاج ،Bang & Olufsen تليفزيونات بعض في مالحظة!

التسجيل.  لتبدأ فقط واحدة RECORD مرة ضغط



تسجيل عرض

التسجيل، عرض التسجيل، نوع اختيار ميكنك

التسجيل، وإيقاف مؤقتاً التسجيل إيقاف

لقطة عن والبحث الفصول التبديل بني وميكنك

تسجيالتك عرض ميكنك أيضاً، األمام واخللف. إلى

تسجيالً لعرضه، تختار وعندما البطيئة. باحلركة

حيث  من العرض DVD تلقائياً عارض يستأنف

التسجيل. نفس فيها عرض مرة أخر في توقفت

محتوى في بها تقوم التي التسجيالت تخزن

TITLES (عناوين).  على أنها القرص الصلب

ميكنك أو للتسجيل تلقائياً، اسم وسيحدد

ولتغيير املوقت. تعد عندما بنفسك تسميته

تسجيل“، في ”تسمية إلى ارجع اسم تسجيل،

.30 صفحة

التسجيل نوع اختيار

بحث أجل من القائمة في املوجود التسجيل نوع اختيار ميكنك

تسجيل. عن وسريع سهل

DVD مفتوحاً...  أسطوانات عارض يكون بينما

 HARD DISC CONTENT قائمة إلظهار الزر األخضر GO ثم اضغط <

الصلب). القرص (محتوى

واضغط GO ثم 3 بوحدة  تسجيل استخدم أو  لتظليل <

عن بعد لدخول وضع التحرير. التحكم

. واضغط  القائمة في GENRE (النوع) ظلل <

اإلعداد.  لتخزين مرتني GO واضغط نوع استخدم أو  لتظليل <

التحرير.  وضع من GO ثم 3 للخروج اضغط <

تسجيل عرض

.HARD DISC CONTENT قائمة إلظهار الزر األخضر GO ثم اضغط <

عرضه.  تريد الذي التسجيل اضغط أو  لتظليل <

املظلل.  التسجيل لعرض GO اضغط <

العرض أثناء وقت أي عرض التسجيل في معلومات إظهار ميكن

اضغط  التسجيل، عرض معلومات إلزالة األزرق. ثم الزر GO بضغط

األزرق.  الزر ثم GO

... تسجيل جارٍ عرض

عرضه. تبدأ أن قبل التسجيل يكتمل حتى االنتظار عليك ليس

أي وقت. في جارٍ تسجيل عرض ميكنك بدء

إلظهار  الزر األخضر GO ثم اضغط جارياً، التسجيل بينما <

.HARD DISC CONTENT قائمة

اجلاري.  التسجيل استخدم أو  لتظليل <

التسجيل.  GO لعرض اضغط <

ذلك يعوق وال البداية. من يعرض فإنه ياً، جار التسجيل إذا كان

التسجيل! عملية
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فإنه يستغرق  االستعداد، وضع من DVD عارض شغلت إذا مالحظة!

ليعمل.  40 ثانية



الصلب. القرص محتوى قائمة

... تسجيل مؤقتاً وإيقاف عرض اإليقاف

مؤقتاً التسجيل عرض لتوقف اضغط

أو األمام إلى بلقطة لقطة لتتنقل اضغط

تسجيل اخللف خالل

عرض التسجيل إليقاف أخرى مرة اضغط

 HARD DISC CONTENT قائمة ستظهر متاماً.

التسجيل عرض الستئناف اضغط

عرض أو محدد، فصل إلى االنتقال ميكنك تسجيل، أثناء عرض

عرض التسجيل مؤقتاً إيقاف أو باحلركة البطيئة التسجيل

مستعداً. تكون عندما واستئنافه

... بني الفصول التغيير

أو السابق الفصل إلى لتتحول اضغط

التالي.

أو األمام عن مشهد إلى للبحث اضغط

مرة اضعط التسجيل. عرض أثناء اخللف

السرعة لتغيير أخرى

في  اخللف إلى للرجوع GO ثم 7 اضغط

تسجيل

في  األمام إلى للتقدم GO ثم 9 اضغط

تسجيل

لتبدأ عرضاً اضغط املؤقت، اإليقاف وضع من

للتسجيل. بطيئاً

لتبدأ عرضاً اضغط املؤقت، اإليقاف وضع من

للتسجيل. عكسياً بطيئاً

تسجيل عرض أثناء

    

     

GO 
7 

GO 
9 

 

 

STOP 

    

STOP 

GO 

HARD DISC

TITLES 1/2
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR2 04-OCT-2006 09:40

[PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT]
 DELETE COPY CHILD LOCK   PROTECT

INFO 
 00:25:30
 SP
 04.10.2006
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في املساحة إدارة من وظيفة تكون مستثناة احملمية التسجيالت

وجميع ممتلئاً الصلب القرص كان فإذا الظروف. جميع

يدوية. أو موقوتة تسجيالت عمل ميكنك ال محمية، التسجيالت

... تسجيالتك حلماية

.HARD DISC CONTENT قائمة إلظهار الزر األخضر GO ثم اضغط <

عدم  حمايته أو تريد الذي استخدم أو  لتظليل التسجيل <

حمايته.*

أو  التحرير التسجيل من عدم حماية أو حلماية األزرق الزر اضغط <

التلقائي. احلذف

الصلب القرص سعة تصل عندما تلقائياً جارٍ تسجيل أي يتوقف

مداها. إلى

مختلفة حترير خيارات لك يتوفر املتطابقة، امللونة األزرار باستخدام

التسجيالت. وحماية حذف مثل

التصنيف. قائمة

التسجيالت حترير

وأنت تبرمج تسجيالً ممتلئاً الصلب القرص كان إذا

القرص مسجل تسجيالً يدوياً، فإن أو تبدأ موقوتاً

اجلديد للتسجيل مكاناً يفسح الصلب املدمج

قدمية. تسجيالت بحذف

أهمية األكثر حماية تسجيالتك ميكنك ومع ذلك،

حذف ميكنك اخلاصية. كما هذه من باستثناءها

مساحة إدارة وقت إذا أردت أي في تسجيالت

بنفسك. الصلب القرص

كما تريد. إعادة ترتيب تسجيالتك ميكنك أيضاً،

تسجيل حماية

HARD DISC

[BACK] [EXIT]

TITLES
AAB
TV2 17-OCT-2006 12:07
DR1 17-OCT-2006 10:00
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR1 04-OCT-2006 10:04

SORTING
Recording Date
Alphabetical
Delete order
Protected
Genre
Last Played

HARD DISC

TITLES 1/2
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR2 04-OCT-2006 09:40

[PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT]
 DELETE COPY CHILD LOCK   PROTECT
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 00:25:30
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القرص محتوى في بها تقوم التي التسجيالت تخزن *مالحظة!

لتسجيل،  حتدد اسماً لم إذا (عناوين). TITLES الصلب على أنها

تسجيل“ ارجع إلى ”تسمية اسمه. تغير تلقائياً إلى أن سيسمى

.30 صفحة في



التسجيالت قائمة ترتيب إعادة

محددة معايير حسب تنظيم التسجيالت بترتيب معني ميكنك

قائماً سيظل الترتيب وهذا التسجيالت. على لتسهيل العثور

احملتويات. قائمة من تخرج أن إلى

DVD مفتوحاً...  أسطوانات عارض يكون بينما

.HARD DISC قائمة إلظهار GO ثم 0 اضغط <

قائمة SORTING (التصنيف).  الختيار اضغط <

التصنيف.  خيارات أحد الختيار استخدم أو  <

القائمة.  ملغادرة  EXIT اضغط <

التصنيف خيارات

بالتسجيالت  التسجيل) ... يضع قائمة (تاريخ RECORDING DATE

تسجيلها. بتاريخ

بترتيب  بالتسجيالت قائمة يضع ... (أبجدياً) ALPHABETICAL

أبجدي.

بالتسجيالت  قائمة يضع ... احلذف) (ترتيب DELETE ORDER

وجود أو الصلب بالقرص مساحة وجود عدم عند حذفها بترتيب

يدوياً. التسجيالت ويجب حذف اجلديدة. للتسجيالت مساحة قليلة

احلذف.  من مبحمية بالتسجيالت قائمة يضع ... (محمية) PROTECTED

حددته.  بالنوع الذي بالتسجيالت قائمة يضع ... (النوع) GENRE

بالتسجيالت  قائمة يضع ... (ً أخيرا (عرضت LAST PLAYED

.ً أخيرا عرضت التي التسجيالت بتسلسل

تسجيل حذف

إذا ذلك، ومع تريدها. ال أية تسجيالت حذف أي وقت في ميكنك

أوالً. حمايته عدم عليك يجب محمي تسجيل حذف أردت

حلذف تسجيل ...

.HARD DISC CONTENT قائمة إلظهار الزر األخضر GO ثم اضغط <

حذفه.  تريد الذي التسجيل استخدم أو  لتظليل <

الصلب.  من القرص املظلل التسجيل حلذف األحمر الزر اضغط <
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تسجيل تسمية

أجريت إذا أو مسجل، تليفزيوني برنامج تلقائياً مي سُ إذا

في العثور التسجيل أسهل هذا جعل ميكنك يدوياً، تسجيالً

جديد. باسم محتوى القرص الصلب بتسميته قائمة في عليه

DVD مفتوحاً...  أسطوانات عارض يكون بينما

بعد، إلظهار  عن بوحدة التحكم الزر األخضر GO ثم اضغط <

.HARD DISC CONTENT قائمة

واضغط GO ثم 3 بوحدة  تسجيل استخدم أو  لتظليل <

عن بعد لدخول وضع التحرير. التحكم

. واضغط  العنوان) في القائمة TITLE NAME (اسم ظلل <

استخدم األزرار 0–9  أو رقم، أو لتغيير حروف استخدم أو  <

أو  التالي احلقل إلى لتنتقل استخدم أو  مدخل. لعمل

بني  لتتحول بعد عن التحكم بوحدة GO ثم 8 اضغط السابق.

األحمر بوحدة  الزر اضغط الكبيرة والصغيرة. الكتابة حروف

الذي  التسجيل اسم إلزالة CLEAR الختيار بعد عن التحكم

تغييره. أردت إذا أدخلته

التغييرات.  لتخزين مرتني GO اضغط <

التحرير.  وضع من GO ثم 3 للخروج اضغط <

تسجيل نسخ

إلى باجلهاز املدمج الصلب القرص من تسجيل نسخ ميكنك

عليها.  التسجيل ميكن DVD أسطوانة

DVD مفتوحاً...  أسطوانات عارض يكون بينما

.HARD DISC CONTENT قائمة إلظهار الزر األخضر GO ثم اضغط <

نسخه.  تريد الذي التسجيل استخدم أو  لتظليل <

الصلب  القرص من املظلل لنسخ التسجيل األخضر الزر اضغط <

عليها.  التسجيل ميكن DVD أسطوانة إلى

التسجيالت حترير <<

HARD DISC

TITLES 1/2
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR2 04-OCT-2006 09:40

[PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT]
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التشغيل املتقدم

 32 للتسجيالت، املتقدم التحرير

اثنني، 32   إلى واحد تسجيل تقسيم •

فصل، 33  تقسيم أو دمج •  

املرغوبة، 33  غير إخفاء املشاهد •

افية، 33  املشاهد إظهار •

الفصل، 34  محددات جميع حذف •  

34 ،DVD أسطوانات حترير •

 36 املتقدم، التسجيل عرض خصائص

التسجيل، 36  عرض أثناء خصائص •  

شرائح، 38  عرض قائمة إنشاء •  

 40 األطفال، حماية قفل – التسجيالت إلى الوصول تقييد

حماية األطفال، 40  تنشيط قفل •

حماية األطفال، 41  لقفل سري إعداد رقم •

 42 املفضلة، اإلعدادات

اإلعدادات املفضلة، 42   تعديل •

املتقدم التحرير إمكانات الفصل هذا يشرح

تسجيالت. دمج أو تقسيم ميكنك لتسجيالتك.

مختلفة، تسجيل عرض خصائص أداء وميكنك

إلى وتقييد الوصول شرائح إنشاء عرض مثالً

وأيضاً حماية األطفال. بوظيفة قفل تسجيالتك

وضع مثل املفضلة، اإلعدادات تغيير ميكنك

ووضع الصوت. التلقائية واحلماية التسجيل
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للتسجيالت املتقدم التحرير

أخرى، أشياء ضمن ميكنك، تسجيالً، أجريت إذا

التسجيل تقسيم أو مرغوبة غير مشاهد إخفاء

منفصلني. تسجيلني إلى

بتنشيط  OPTIONS (خيارات) قائمة لك تسمح

للتسجيل احملدد. وتعطيل اإلعدادات وتغيير

من ملزيد محمي. تسجيل حترير ميكن ال مالحظة:

.28 صفحة في ”حماية تسجيل“ ارجع إلى املعلومات،

تختارها. نقطة عند اثنني إلى واحد تسجيل تقسيم

وميكنك أكثر. أو واحد إلى تسجيلني ميكنك تقسيم تسجيل

من مرغوبة غير أجزاء وحذف لتقسيم الوظيفة هذه استخدام

مشهد البحث عن مثالً، لك، تسهل أن ميكن كما أنها التسجيل.

طويل. تسجيل خالل تتصفح عندما محدد

... اثنني إلى تسجيل لتقسيم

بعد.  عن التحكم GO و 3 بوحدة اضغط تسجيل، عرض أثناء <

اضغط  ثم حتريره، تريد الذي املشهد للبحث عن اضغط أو  <

.STOP

 DIVIDE الختيار بعد عن التحكم بوحدة األصفر الزر اضغط <

من فهرس جديد وصورة جديد تسجيل (تقسيم). سينشأ

نصفي من كل * وسيحتفظ لعرض التسجيل. احلالية النقطة

االسمني ميكنك تغيير ولكن األصل، التسجيل باسم التسجيل

وسيتغير بالتبعية .30 بصفحة موضح كما هو وقت، أي في

املنقضي. والوقت البدء وقت - الشاشة على الوقتان

عليه. كان إلى ما إرجاعه ميكن ال تسجيل، تقسيم مالحظة: مبجرد

اثنني إلى واحد تسجيل تقسيم

TV2 07 PLAY

[STOP]=Browser [    ]=Navigate bar
  CHAPTER DIVIDE   HIDE

00:00:28
00:00:08
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القرص محتوى في بها تقوم التي التسجيالت تخزن *مالحظة!

اسماً،  للتسجيل حتدد إذا لم (عناوين). TITLES الصلب على أنها

تسجيل“ ارجع إلى ”تسمية اسمه. تغير تلقائياً إلى أن سيسمى

.30 صفحة في



فصل تقسيم أو دمج

وإدخال  SPLIT (تقسيم) باستخدام خيار فصل ميكنك إنشاء

محدد فصل.  MERGE (دمج) وإزالة خيار باستخدام أو فصل محدد

بعد  عن التحكم GO ثم 3 بوحدة اضغط تسجيل، عرض أثناء <

التحرير. وضع لدخول

 CHAPTER بعد الختيار عن التحكم األخضر بوحدة الزر اضغط <

حترير الفصل. قائمة ستظهر (فصل).

عن املشهد  للبحث بعد عن بوحدة التحكم اضغط أو  <

.STOP اضغط ثم حتريره، الذي تريد

إلى بعد للوصول التحكم عن بوحدة املطابق باللون الزر اضغط <

القائمة. أسفل اخليارات املعروضة في

السابقة.  الشاشة إلى األخضر لتعود الزر اضغط <

التحرير.  وضع من GO ثم 3 للخروج اضغط <

... فصل لدمج

الفصل احلالي  لدمج بعد عن بوحدة التحكم األحمر الزر اضغط <

سيكون الفصالن مخفيني، كانا فإذا قبله. الذي الفصل مع

أيضاً. مخفياً املوحد الفصل

... فصل لتقسيم

عند النقطة  فصل جديد إلدخال محدد األصفر الزر اضغط <

نقطة إلى الوصول ذلك التسجيل. سيتيح لك عرض من احلالية

مثل إخفاءه، تريد فصل إعداد أو بسهولة التسجيل في محددة

إعالنات. مشاهد

وعلى تسجيل في تخزينها الفصل التي ميكن حملددات حد هناك

الصلب. القرص

املرغوبة غير املشاهد إخفاء

... افية املشاهد إظهار

بعد  عن التحكم GO ثم 3 بوحدة اضغط تسجيل، عرض أثناء <

حترير الفيديو، في وضع التحرير. وبينما أنت وضع لدخول

سيُعرض الفصل افي.

 SHOW الختيار بعد عن التحكم بوحدة األزرق الزر اضغط <

عرضه. تريد الذي املشهد بداية يحدد وسوف (إظهار)،

نهاية املشهد  عن للبحث بعد عن بوحدة التحكم اضغط <

 STOP SHOW الختيار األخضر الزر اضغط ثم عرضه، تريد الذي

األزرق بوحدة  الزر بضغط العملية وإال، إلغ اإلظهار). (إيقاف

CANCEL (إلغاء).  الختيار بعد عن التحكم

التحرير.  وضع من GO ثم 3 للخروج اضغط <

افية. الفصول جميع ستُعرض الفيديو، حترير في وضع وبينما أنت

التسجيل (على عرض عند محددة مشاهد إخفاء ميكنك اختيار

مخفياً. كان مشهد إظهار أو إعالن) املثال، تخطي مشهد سبيل

بعد  عن التحكم GO ثم 3 بوحدة اضغط تسجيل، عرض أثناء <

وضع التحرير. لدخول

عن املشهد  للبحث بعد عن بوحدة التحكم اضغط أو  <

.STOP اضغط ثم حتريره، الذي تريد

بعد الختيار HIDE (إخفاء).  عن التحكم األزرق بوحدة الزر اضغط <

يُعد ذلك محدد بدء اإلخفاء. سوف

نهاية املشهد  عن للبحث بعد عن بوحدة التحكم اضغط <

 STOP HIDE أجل األخضر من الزر اضغط ثم إخفاءه، تريد الذي

عندئذ، اإلخفاء. نهاية محدد ذلك يُعد سوف اإلخفاء). (إيقاف

العملية إلغ وإال، الرمادي. اللون إلى ”افية“ املنطقة ستتحول

 CANCEL الختيار بعد عن التحكم بوحدة األزرق الزر بضغط

(إلغاء).

التحرير.  وضع من GO ثم 3 للخروج اضغط <
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 DVD أسطوانات حترير

 DVD أسطوانة األسطوانة وإعدادات محتوى تغيير ميكنك

 DVD±R هناك أسطوانة كانت إذا التحرير. من قائمة مسجلة

ال فإنه للعرض، جاهزة فقط) واحدة مرة عليها التسجيل (ميكن

عرضت إذا متاحة احملررة احملتويات تكون ال فقد حتريرها. ميكن

DVD آخر.  عارض األسطوانة على

على حالة اعتماداً في قائمة التحرير املعروضة اخليارات تختلف

كالتالي. هي وتلك اخليارات األسطوانة. ونوع

األسطوانة اسم تغيير –

(DVD±RW فقط)  متوافقة DVD جعل –

األسطوانة للعرض (DVD±R فقط)  جتهيز –

العنوان اسم تغيير –

الفيديو حترير –

مسجل  أو في مشغل حاسب DVD±RW في أسطوانة جلت سُ إذا

صحيحة. بطريقة تعرض ال قد شاشة صورة الفهرس فإن آخر،

DVD هذا  عارض لتنسيق قائمة األسطوانة تهيئة ويجب عليك

 ADAPT MENU in DISC SETTINGS وتسمح لك قبل التحرير.

األسطوانة تنسيق بتغيير األسطوانة) إعدادات القائمة في (تهيئة

املفضلة“ في ”اإلعدادات إلى ارجع .“Bang & Olufsen” نوع إلى

التليفزيون  على ستظهر مرتني، GO ضغط ومبجرد .42 صفحة

به. قمت الذي اإلجراء لقبول رسالة

الفصل محددات جميع حذف

محدد  عد سيُ ON (تشغيل)، على الفصل وظيفة محدد أعددت إذا

وميكنك التسجيل. أثناء محدد فاصل عند تلقائياً الفصل

التسجيل. انتهاء عند الفصل محددات جميع حذف اختيار

بعد  عن التحكم GO ثم 3 بوحدة اضغط تسجيل، عرض أثناء <

وضع التحرير. لدخول

 NO الختيار بعد عن التحكم بوحدة األحمر الزر اضغط <

في  الفصل محددات جميع وسيحذف فصل)، (ال CHAPTER

احلالي. التسجيل

التحرير.  وضع من GO ثم 3 للخروج اضغط <

على  للحصول OFF (غلق). هو الفصل حملددات املصنع إعداد يكون

 43 صفحة إلى ارجع الفصل، إعدادات تغيير كيفية حول معلومات

املفضلة“. اإلعدادات ”تعديل فصل في

للتسجيالت املتقدم التحرير << 34



... (DVD±RW) أسطوانة تسجيل حماية

لكي متنع  DVD±RW على املسجل حماية العنوان اختيار ميكنك

التسجيالت بطريق اخلطأ. حترير أو محو

ستظهر .DVD عارض في DVD±RW مسجلة أسطوانة أدخل <

اضغط  تظهر، لم وإذا الفهرس). Index Picture (صورة شاشة

األحمر.  GO ثم الزر

القائمة.  من عنوان استخدم أو  لتظليل <

 PROTECT بعد الختيار عن التحكم األزرق بوحدة الزر اضغط <

إلى األزرق خيار الزر سيتغير التسجيل، ومبجرد حماية (حماية).

إذا  احلماية إعداد إللغاء ذلك اختر احلماية). (عدم UNPROTECT

األمر. تطلب

 ... DVD أسطوانة تسجيل حذف

شاشة ستظهر .DVD عارض في DVD مسجلة أسطوانة أدخل <

اضغط GO ثم  تظهر، لم وإذا الفهرس). Index Picture (صورة

األحمر.  الزر

القائمة.  من عنوان استخدم أو  لتظليل <

.DELETE الختيار بعد عن التحكم بوحدة األحمر الزر اضغط <

بعد  عن التحكم بوحدة مرتني GO اضغط حتذير. رسالة ستظهر <

مرتني  GO واضغط القائمة CANCEL في ظلل وإال، للمواصلة*.

العملية. إليقاف
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سيظهر ،DVD±RW بأسطوانات يتعلق فيما  *مالحظة!

حذف الفهرس حيث صورة شاشة في (عنوان فارغ) “Empty Title”

جديدة. لتسجيالت الفارغة وميكن استخدام املساحة التسجيل.

(عنوان “Deleted Title” سيظهر ،DVD±R يتعلق بأسطوانات فيما

وأثناء التسجيل. حذف حيث الفهرس صورة شاشة في محذوف)

يتعلق فيما احملذوف. التسجيل تخطى سيتم عرض األسطوانة،

احملذوفة املساحة استخدام ميكن ال ،DVD±R بأسطوانات

أخرى. لتسجيالت



املتقدم التسجيل عرض خصائص

اإلضافية التسجيل عرض خصائص تتيح

ومسح التسجيالت من مقاطع تكرير إمكانية

العرض  خيار DVD واستخدام أسطوانات

قائمة إنشاء ميكنك ذلك، إلى إضافة العشوائي.

شرائح. عرض

ال تكون قد هنا التشغيل املذكورة خصائص

معينة. ممكنة ألسطوانات

التسجيل عرض أثناء خصائص

خصائص إلى للوصول املطابقة امللونة األزرار استخدام ميكنك

عرض أسطوانة. أثناء تسجيل إضافية عرض

... العرض تكرير

األسطوانة. نوع ً على اعتمادا تكربر العرض خيارات تختلف

عن  التحكم األصفر بوحدة الزر اضغط التسجيل، عرض أثناء <

التكرير. خيارات أحد الختيار بعد

(DVD ،DVD±R/±RW فقط)  فصل تكرير

مسار/تسجيل  تكرير  

منطبقاً)  كان ألبوم/قائمة عرض (إذا تكرير  

 DVD±R/±RWو video CD، audio CD) كاملة تكرير األسطوانة  

فقط)

حتي  األصفر تكراراً الزر اضغط تسجيل، عرض تكرير إللغاء <

مرتني.  STOP أو اضغط التكرير ينغلق وضع

... (A-B) تكرير مقطع معني

عبر فصول أو تسجيل في مقطع معني تكرير عرض ميكنك

الذي املقطع ونهاية حتدد بداية أن يجب ذلك، ولتفعل ومسارات.

تريده.

ويدل  بعد. التحكم عن األزرق بوحدة الزر اضغط العرض، أثناء <

حددت. قد البداية نقطة أن على ذلك

محدد  مت وضع املقطع. نهاية لتحدد أخرى مرة األزرق الزر اضغط <

املقطع بداية إلى العرض سيتخطى البرنامج. بشريط مرئي

التكرير. وضع إلغاء حتى املقطع وسيتكرر احملدد.

املتكرر.  العرض إللغاء أخرى األزرق مرة الزر اضغط <

 ... DVD أسطوانة مسح

وDVD±R/±RW فقط)  VCDو CD (ألسطوانات

كل من األولى العشر الثواني مبعاينة هذه الوظيفة تسمح لك

األسطوانة. على مسار

الشاشة  أسفل ممكناً فقط إذا ظهر في (املسح) SCAN ويكون خيار

بعد.  عن التحكم GO ثم 1 بوحدة عندما تضغط

بعد.  عن التحكم األحمر بوحدة الزر اضغط العرض، أثناء <

من  املسار التالي بعد 10 ثوان إلى DVD عارض سيتخطى

العرض.

العادي.  العرض الستئناف أخرى األحمر مرة الزر اضغط <

... العشوائي العرض

(DVD +/- RWو DVD +/- Rو VCD (ألسطوانات

وعرض  DVD باختيار لعارض لتسمح العشوائي العرض وضع اختر

عشوائياً. على األسطوانة مسارات

أسفل  في ظهر ممكناً فقط إذا (عشوائي) SHUFFLE ويكون خيار

 GO أو بعد عن التحكم GO ثم 1 بوحدة تضغط عندما الشاشة

الزر األزرق. ثم

عرض  سيبدأ بعد. عن التحكم بوحدة األخضر الزر اضغط <

عشوائي. بترتيب التسجيل في الفصول جميع

العشوائي.  إللغاء العرض أخرى مرة األخضر الزر اضغط <
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احملتوى. قائمة

مختلفة. حترير خيارات ستجد صور، بكرة مجلد في تقف عندما

... ألبوم إلى صور إضافة

ستظهر (DVD±R أو DVD±RW أو CD) JPEG صور CD أادخل <

احملتوى. قائمة

قائمتا PHOTO ROLLS (بكر  حتى تظهر اضغط تكراراً <

وINFO (معلومات).  الصور)

إلظهار معاينة الصور  مرتني GO واضغط مجلد بكرة صور ظلل <

املصغرة.

إضافتها  تريد التي الصورة استخدم   أو  لتظليل <

الختيار  بعد عن التحكم بوحدة األصفر الزر واضغط لأللبوم

.SELECT

 SELECT ALL الختيار الزر األخضر اضغط الصور، جميع لتظليل  

(اختيار الكل).

الساعة،  عقارب باجتاه درجة بزيادات 90 املظللة لتدوير الصورة

الختيار ROTATE (تدوير).  األزرق الزر اضغط

 TO ALBUM الختيار بعد عن التحكم بوحدة األحمر الزر اضغط <

الصور“. ألبومات ”أضف إلى ستظهر قائمة األلبوم). (إلى

مرتني  GO اضغط ثم ،ً موجودا ألبوماً ظلل أو ً جديدا ألبوماً أنشئ <

في اتارة الصور اآلن تخزنت إليه. (الصور) الصورة إلضافة

األلبوم.

بتخزين  أسطوانة JPEG في صور شرائح عرض تخصيص ميكنك

مع 100 صورة  DVD التعامل لعارض وميكن ألبوم. في اختيارك

التسجيل  أسطوانة ميكن على واحد في ألبوم أقصى بحد JPEG

.JPEG ملف خصائص على اعتماداً عليها،

(بكر الصور) وضعها “PHOTO ROLLS” من املفضلة صورك جمع <

إلى ”أضف صور انظر جديد. شرائح عرض قائمة إلنشاء ألبوم في

ألبوم“

األلبوم“. انظر ”حرر في األلبوم. حرر الصور الضرورة وعند <

الشرائح.  عرض GO لتبدأ واضغط القائمة الصور في ألبوم ظلل <

... الصور الصور/ألبوم بكرة حول

األصل وتكون  JPEG صور لتخزين مجلد عن عبارة الصور بكرة –

التقليدي.  مم 35 فيلم الكاميرات مع وهو متوافق محمية.

الرقمية. من الكاميرات الصور تلقائياً بكرات وستنشاً

صور JPEG مختلفة  على الصور) PHOTO ALBUM (ألبوم يحتوي –

حذف صور البكر. دون الصور. وميكنك حذف ألبوم بكر من أنشئت

شرائح عرض قائمة إنشاء

HARD DISC

[BROWSER]
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SORTING
Photo Rolls
Photo Album

Overview Root
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املتقدم التسجيل عرض خصائص <<

... األلبوم وتاريخ اسم لتغيير

بعد لدخول  GO ثم 3 بوحدة التحكم عن واضغط ظلل األلبوم <

بكل اخلاصة احلقول في الضرورية بالتغييرات قم التحرير. وضع

وضع من للتخزين ثم GO و3 للخروج مرتني GO واضغط منها

التحرير.

األلبوم ... حلذف

بعد  عن التحكم األحمر بوحدة واضغط الزر األلبوم ظلل <

.DELETE الختيار

... صورة لتدوير

.ROTATE الختيار األزرق واضغط الزر القائمة في ظلل الصورة <

... صورة من األلبوم إلزالة

التحكم  األحمر بوحدة واضغط الزر القائمة في ظلل الصورة <

REMOVE (إزالة).  الختيار بعد عن

... األلبوم حترير

عرض ترتيب إلنشاء األلبوم في الصورة موضع ترتيب إعادة ميكنك

ويظل األلبوم. من (الصور) الصورة إزالة أو تريده، الذي الشرائح

تغيير. دون “PHOTO ROLLS” في ورقم الصور ترتيب

ستظهر .(DVD±RW أو DVD±R أو CD) JPEG صور CD أدخل <

احملتوى. قائمة

قائمة SORTING واضغط  لتظليل  اضغط لتظليل <

.“PHOTO ALBUMS”

 PHOTO ALBUMS قائمة إلى للوصول أخرى اضغط مرة <

واستخدم أو  لتظليل ألبوم. 

املصغرة.  الصور معاينة إلظهار مرتني GO اضغط <

نقلها  تريد التي الصورة استخدم   أو  لتظليل <

.SELECT الختيار بعد عن التحكم بوحدة األصفر واضغط الزر

 MOVE بعد الختيار عن التحكم األخضر بوحدة الزر اضغط <

بني املوضع اختيار ميكنك من بالقائمة، ”مالح“ سيظهر (نقل).

الصور.

القائمة  أنحاء في ”املالح“ لتحريك استخدم   أو  <

فيه.  إدخال الصورة تريد الذي املوضع لقبول مرتني GO واضغط

HARD DISC

[BROWSER]

PHOTO ALBUMS
Alb0001
Alb0002
Alb0003
Alb0004

SORTING
Photo Rolls
Photo Album

Overview Root

8
50

TO ALBUM SELECT ALL SELECT ROTATE
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قائمة في تسجيالتك أو أسطواناتك فتح أو قفل ميكنك اختيار

الصلب. القرص محتوى

وظيفة وتنشيط بإعداد تسجيالتك إلى الوصول ميكنك تقييد

األطفال. حماية قفل

التسجيالت األطفال لتعاين حماية لقفل السري الرقم أدخل

األطفال. بواسطة قفل حماية احملمية

DVD مفتوحاً...  أسطوانات عارض يكون بينما

.HARD DISC قائمة إلظهار GO ثم 0 اضغط <

اضغط  ثم إظهاره، تريد الذي لتظليل املصدر اضغط <

.INFOو TITLES يظهر حتى  تكراراً

الزر األصفر بوحدة  اضغط تسجيل ثم اضغط لتظليل <

على  األطفال) حماية (قفل Child Lock بعد إلعداد التحكم عن

األسطوانات لعرض رباعي سري رقم إدخال يجب غلق. أو تشغيل

املقفلة. الصلب القرص تسجيالت أو

األطفال حماية قفل – الوصول إلى التسجيالت تقييد

 DVD إلى أسطوانات منع الوصول ميكنك

بتنشيط  بك اخلاص DVD عارض في وتسجيالتك

أوالً تدخل أن ذلك ويتطلب .Child Lock وظيفة

األطفال. حماية لقفل السري الرقم

CHILD LOCK CODE بإعداد  قائمة لك تسمح

يتم تسجيالتك. إلى الوصول يقيد رقم سري

واحدة،  Child Lock مرة لـ السري الرقم إعداد

تريد تسجيل لكل تنشيطه بعدها ويتطلب

إليه. الوصول تقييد

األطفال حماية ققل تنشيط

PINCODE .  .  .  .

Cancel

Please enter a new PINCODE. 

HARD DISC

TITLES 1/2
DR1 04-OCT-2006 11:17
DR2 04-OCT-2006 09:40

[PLAY] [EDIT] [BACK] [EXIT]
 DELETE COPY CHILD LOCK   PROTECT

INFO 
 00:25:30
 SP
 04.10.2006
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في قائمتي كخيار قفل حماية األطفال وظيفة ستظهر مالحظة!

لقفل  السري أعددت الرقم فقط إذا الصلب DVD والقرص محتوى

النظام. قائمة في ونشطه األطفال حماية



... السري الرقم تغيير

ويجب  الرباعي اجلديد. رقمك السري إلدخال 9–0 األزرار استخدم <

لتأكيده. أخرى مرة الرقم نفس تدخل أن

القائمة  اضغط لتظليل CANCEL في تغييرك، إللغاء <

بعد.  عن التحكم بوحدة مرتني GO واضغط

... السري رقمك نسيت إذا

نسيته.  الذي السري الرقم من بدالً 1504 أدخل <

مرة الرقم نفس تدخل أن ويجب .ً جديدا رباعياً سرياً رقماً أدخل <

لتأكيده. أخرى

يجب حماية األطفال، قفل وظيفة استخدام تتمكن من قبل أن

للقفل. سرياً رقماً تعد أن

DVD مفتوحاً...  بينما يكون عارض

إلظهار قائمة النظام  GO ثم 1 اضغط <

واضغط  (التفضيالت) PREFERENCES اضغط لتظليل < 

ثم  الوصول)، لتظليل ACCESS SETTINGS (إعدادات ً  تكرارا

إليها.  اضغط لتصل

تختاره.  رباعي سري رقم إلدخال 9–0 األزرار استخدم <

ملغادرة قائمة النظام.   EXIT اضغط <

وظيفة تعطيل ميكنك تنشيط أو الرباعي السري الرقم إعداد بعد

ON أو  باختيار الوصول إعدادات قائمة في األطفال حماية قفل

.OFF

األطفال سري لقفل حماية رقم إعداد
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املفضلة اإلعدادات

من (DVD نظام) DVD SYSTEM قائمة متكنك

 DVD تسجيالت لعرض املفضلة اختيار إعداداتك

الوظائف وتعطيل وتعديل تنشيط وميكنك

 .DVD لعارض اليومي باالستخدام املرتبطة

اإلعدادات اختيار ميكنك ،SYSTEM قائمة في

يلي: ملا املفضلة

التسجيل وضع –

التسجيل لغة –

التسجيالت حماية –

في التسجيالت فصول –

الصوت إعداد أوضاع –

 DVD أسطوانة قائمة تهيئة –

 DVD أسطوانة تسجيالت حذف –

إلى يقيد الوصول الذي األطفال، حماية قفل –

التسجيالت

التلقائي االستئناف –

املفضلة. اإلعدادات قائمة

لتسجيالتك وأسطوانات املعدة التفضيالت تغيير ترغب في قد

قائمة النظام. في ذلك وميكنك عمل .DVD

DVD مفتوحاً...  بينما يكون عارض

النظام.  قائمة إلظهار GO ثم 1 اضغط <

واضغط   (التفضيالت) PREFERENCES اضغط لتظليل <

إليها.  اضغط لتصل ثم املتاحة، اإلعداد خيارات لترى ً تكرارا

اإلعداد، تغيير بعد . واضغط ظلل اإلعداد الذي تريد تغييره <

السابق.  املظلل البند لتنتقل إلى اضغط

ملغادرة قائمة النظام.   EXIT اضغط <

غير اخلاصية الرمادي، تكون باللون القائمة اختيارك في إذا تلون

احلالة احلالية. في تغييرها ميكن ال متاحة أو

املفضلة اإلعدادات تعديل

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . PAUSE

Preferences

Record mode
Language
Auto protect
Chapters

Navigate to menu item.

Recording Sound Disc

SP: Standard Play
LANG. I
Off
Standard
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لغة  منك اختيار DVD ستتطلب أسطوانات بعض مالحظة!

لغة سابقاً اخترت قد كنت إذا حتى أسطوانة، قائمة من ترجمة

.“Language” قائمة من افتراضية ترجمة

ضغط إلى فقط حتتاج ،Bang & Olufsen تليفزيونات بعض في

التليفزيونات  وهذه التسجيل. لتبدأ فقط واحدة RECORD مرة

غلق قناة أو تستطيع تغيير ال ولذلك فإنك قفل تسجيل، ليس بها

التسجيل. دون أن تعطل التليفزيون



التسجيل ... إعداد ماذا بقائمة

جودة صورة  يحدد ... RECORD MODE (وضع التسجيل)

الصلب.* القرص على للتسجيل وقت وأقصى التسجيالت

 STANDARD ،(قياسي STANDARD PLAY (عرض هي: اخليارات

طويل)،  متميز)، LONG PLAY (عرض قياسي PLAY PLUS (عرض

ممتد)، SUPER LONG PLAY (عرض  (عرض EXTENDED PLAY

فائق االمتداد).  (عرض SUPER EXTENDED PLAY الطول)، فائق

42 إلى 336  من عملها ميكن التي ساعات التسجيالت تتفاوت

اتارة. التسجيل وضع جودة على اعتماداً أقصى، بحد ساعة

لبرامج  تستخدم التي التسجيل لغة اختر ... LANGUAGE (اللغة)

 LANG I بني اختر إضافية. سمعية بلغة املنقولة التليفزيون

للغة سمعية LANG II (اللغة 2) و األصلي البث 1) للغة (اللغة

إضافية.

اخلاصية،  هذه تشغيل عند ... تلقائية) (حماية AUTO PROTECT

 ON هي اخليارات تلقائياً. محمية اجلديدة التسجيالت ستكون

وOFF (إيقاف).  (تشغيل)

فصول  تسجيالً إلى تلقائياً تقسم ... (الفصول) CHAPTERS

 OFF هي اخليارات فاصل محدد. فصل عند محددات بإدخال

 SMART خيار وSMART (ذكي). (قياسي) STANDARDو (إيقاف)

هو املصنع إعداد يكون .DV تسجيل كاميرا لتسجيل فقط يتاح

.OFF

ميكن  DVD أسطوانة إلى الصلب القرص من النسخ *عند

القرص اتارعلى للتسجيل التسجيل وضع فإن عليها، التسجيل

آخر. يكون تسجيل وضع اختيار ميكن وال تلقائياً. سينقل الصلب

قياسي).  SP (عرض هو املصنع إعداد

الصوت ... إعداد ماذا بقائمة

إذا  فقط اإلعداد مطلوباً هذا يكون ... الصوت) (وضع SOUND MODE

ميني/يسار)  الصوت (مخرج AUDIO OUT L/R مقابس استخدمت

اخليارات  أخرى. صوت/صورة مصادر لتوصيل DVD اخلاصة بعارض

محيط).  و SURROUND (صوت مجسم) STEREO (صوت هي

العرض  عند صوت أفضل يخرج ... الليل) NIGHT MODE (وضع

احلجم عالي الصوت مخرجات خفض وسيتم منخفض. بحجم

مسموع. مستوى احلجم إلى منخفض الصوت مخرجات ورفع

.OFFو ON هي اخليارات

وضع  DVD مع فيديو ألسطوانات فقط منطبقاً الليل وضع يكون

الرقمي).  Dolby Digital (دولبي

األسطوانة ... إعداد بقائمة ماذا

تغيير  لك تتيح اخلاصية هذه ... التهيئة) (قائمة ADAPT MENU

كانت إذا ،“Bang & Olufsen” إلى نوع األسطوانة تنسيق

آخر،  مسجل أو حاسب مشغل في جلت DVD±RW سُ أسطوانة

صحيحة. بطريقة غير معروضة الفهرس صورة وشاشة

من  التسجيالت جميع حلذف اختر الكل) ... (حذف DELETE ALL

احلالية.  عليها التسجيل ميكن التي DVD أسطوانة

ماذا بقائمة إعداد الوصول ...

اخلاصية، ميكنك  هذه األطفال) ... مع حماية (قفل CHILDLOCK

القرص في تسجيالت أو أسطوانات مشاهدة من األطفال منع

على أنها ستظهر متكني هذه اخلاصية، معينة. وعند الصلب

تظلل  كلما امللونة اخليارات في أسفل شاشة CHILDLOCK

.OFFو ON هي اخليارات احملتوى. قائمة في تسجيالً

لك  تتيح اخلاصية هذه ... السري) (تغيير الرقم CHANGE PIN

أيضاً وميكنك األطفال. حماية لقفل السري الرقم تسجيالً

أدخلته. التغيير الذي إلغاء

بقائمة إعداد اخلاصية ... ماذا

ميكنك  اخلاصية، هذه مع ... التلقائي) (االستئناف AUTO RESUME

توقفت عندها. نقطة أخر من األسطوانة عرض استئناف

وCD فيديو  DVD 20 أسطوانة أخر على اخلاصية هذه وتنطبق

.OFFو ON هي اخليارات عرضتهم.
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والتوصيالت املناسب للجهاز واإلعدادات املكان حتديد

 46 مكان اجلهاز، إرشادات اختيار

اجلهاز، 46  مكان اختيار إرشادات •

47 ،DVD توصيل عارض

 48 التوصيل، لوحتا

50 ،DVD إعداد عارض

األولى، 50  املرة إعداد •

52 ،GUIDE Plus+ نظام إعداد •  

 54 النظام، إعداد

تعديل إعداد النظام، 54  •  

عن كيفية أن جتد معلومات ميكن الفصل هذا في

بطريقة  مكان في DVD ووضعه إعداد عارض

وأيضاً، بتليفزيونك. توصيله وكيفية صحيحة

اإلعدادات عمل كيفية عن معلومات أن جتد ميكنك

 ً DVD ووصفاً موجزا عارض التي تفضلها إلعداد

التوصيل. لوحتي عن
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اجلهاز مكان اختيار إرشادات

الصفحات عند هذه في واإلجراءات اإلرشادات اتبع

 DVD عارض وإعداد وتوصيل وضع مكان اختيار

األولى. للمرة

(2 بوصة)  سم 5 فراغات اترك للجهاز، الصحيحة التهوية لضمان

(4 بوصة) فوقه.  سم و10 اجلوانب عند

باردة إلى بيئة نقل من إذا اجلهاز داخل املاء يتكثف بخار أن ميكن

لذلك، قبل عملية العرض. ذلك يعوق وميكن أن دافئة. بيئة

حتى ساعتني أو ساعة ملدة دافئ مكان في اتركه اجلهاز، استخدام

تتبخر الرطوبة منه.

عليه.  أية أشياء وال تضع . ومستوٍ صلب سطح على DVD عارض ضع

املباشر.  الشمس الدفايات وضوء عن بعيداً DVD عارض ضع

احلائط التي وحوامل مناضد استخدم لإلصابة، التعرض لتجنب

Bang & Olufsen فقط.  تقرها

السجاد  أن حيث بسجاد، مغطى سطح DVD على عارض تضع ال

اجلهاز. قاعدة في التهوية فتحات يسد

اجلافة،  في البيئات املباني داخل لالستخدام DVD عارض صمم

مئوية  10-35 درجة بني تتراوح حرارة لدرجات حقيقي نطاق  مع

(50-95 فهرنهايت). 

مقبس احلائط.  من بفصله متاماً فقط DVD عارض غلق ميكن

حائط يسهل الوصول إليه. مبقبس وصله السبب، ولهذا
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توصيله  يتم بحيث DVD مصمم عارض

كابل  طريق Bang & Olufsen عن بتليفزيون

املوضح أسفله  اتبع اإلجراء شوكة. 21 صوت/صورة

على  للحصول DVD بتليفزيونك. عارض لتوصيل

ارجع ،DVD عارض توصيل لوحتي على عامة نظرة

و49. 48 صفحتي إلى

إلى ارجع تليفزيونك، حول معلومات على للحصول

للتليفزيون. املصاحب الدليل

ذلك في مبا تليفزيونك، بجهاز املوصلة جميع األجهزة سجل

Setup ”إعداد“  قائمة عن طريق عمل ذلك وميكن .DVD عارض

تليفزيون مع الدليل املرفق إلى بتليفزيونك. ارجع اخلاصة

الصحيحني  والتسجيل التوصيل لضمان Bang & Olufsen

اإلضافية. لألجهزة

التليفزيون  باملقبس AV في DVD عارض EXT 1 في املقبس وصل –

AV (صوت/صورة) 21 شوكة.  كابل طريق عن

وصل مدمجة، دولبي ديجيتال بوحدة ً تليفزيونك مجهزا كان إذا –

 DVD عارض أو COAX (محوري) في OPTICAL (ضوئي) املقبس

املطلوب الكابل كان إذا تليفزيونك. في الرقمي املُدخل مبقبس

جتزئة بائع لدى ً متوفرا ستجده للتليفزيون، مصاحب غير

.Bang & Olufsen

اإلشارة مقبس مدخل إلى اخلارجي الهوائي من الكابل وصل –

التليفزيون، إلى الهوائي إشارة وجه .DVD عارض ANTENNA في

طرف وصل .DVD لعارض كابل الهوائي املصاحب مستخدماً

في  اآلخر وطرفه DVD عارض TV في الهوائي مقبس في الكابل

تليفزيونك.  TV في الهوائي مقبس

مستخدماً  الرئيسي التيار مبأخذ DVD عارض وصل ،ً وأخيرا –

االستعداد  وضع في DVD عارض أصبح اآلن، له. املصاحب الكابل

شاشته. في األحمر الضوء ذلك على ويدل

أنه:  DVD على عارض هيأت إذا أنك الحظ

مباشرة  األسطوانة سيبدأ عرض DVD ... فإن عارض [DVD2] أو DVD

املصدر. اختيار عند

DVD سيتخطى مباشرة  ... فإن عارض [DVD2] أو [V.AUX] أو V MEM

بينما املصدر اختيار عند الصلب القرص محتوى قائمة إلى

االستعداد.  وضع DVD في عارض

املوالف.  وضع في سيعمل DVD ... فإن عارض [V.AUX2]

 DVD توصيل عارض

DVD 2 BeoVision

EXT1 OPTICAL /
COAX

TV

ANTENNA
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جميع أن تأكد من تغيير أية توصيالت، عمل أو مالحظة! قبل

الرئيسي. التيار مأخذ من مفصولة املصادر



لوحة  طريق عن DVD بتليفزيونك عارض وصل

.DVD عارض مؤخرة في التوصيل

 DVD بعارض إضافية أجهزة توصيل أيضاً ميكنك

واخللفية. األمامية التوصيل طريق لوحتي عن

إضافية حول توصيل للحصول على معلومات

لألجهزة. املصاحبة إلى األدلة ارجع إضافية، أجهزة

التوصيل لوحتا

DV (فيديو  أو كاميرا تسجيل فيديو من كاميرا تسجيل سجل

... خارجية أخرى أو مصادر رقمي)،

 DV تسجيل فيديو أو كاميرا تسجيل التسجيل من كاميرا ميكنك

الصلب. القرص إلى أخرى خارجية مصادر أو

.DVD بعارض وصل املصدر <

التليفزيون.  شاشة على التعليمات GO ثم 5 واتبع اضغط <

مرتني بوحدة  RECORD باملصدر املوصل واضغط العرض ابدأ <

بعد. عن التحكم

DVD عند  عارض إلى تسجيلها تريد التي احملتويات لم حتدد إذا

،DV تسجيل كاميرا أو فيديو تسجيل كاميرا من التسجيل

إزالة للمحتويات. سيحدث

 CAM 2 (DV-IN)

GO ثم 5 بوحدة  اضغط رقمية. فيديو تسجيل كاميرا لتوصيل

املدخل هذا. مصدر استخدام عند “CAM2” الختيار بعد عن التحكم

.“CAM2” إلظهار CAM2 استخدام  أو   تظهر لم إذا

 CAM 1 (R AUDIO L – VIDEO)

مصادر أو فيديو تسجيل كاميرا لتوصيل والصوت الصورة مدخال

إضافية.

 CAM 1 (S-VIDEO)

إضافي. فيديو جهاز لتوصيل

األمامية اللوحة مقابس

S VIDEOVIDEO
CAM 1

AUDIO LRDV-IN
CAM 2
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إلى فقط حتتاج ،Bang & Olufsen تليفزيونات بعض في مالحظة!

وهذه  فقط لتبدأ التسجيل. واحدة RECORD مرة ضغط

تستطيع ال فإنك تسجيل، ولذلك بها قفل ليس التليفزيونات

التسجيل. تعطل دون أن غلق التليفزيون أو قناة تغيير



 OUT 1

 Yو ويسار ميني (صوت) Audio (يتضمن إضافي. فيديو جهاز لتوصيل

.(Prو Pbو

 DIGITAL AUDIO OUT – OPTICAL / COAX

التوصيل يتطلب املوصلة. باملصادر كبالت الصوت لتوصيل

لن وإال الرقمي، الصوت رج الصحيح باإلعداد تقوم أن الضوئي

إعداد ”ماذا بقائمة إلى ارجع تداخل. يحدث رمبا أو صوت هناك يكون

.55 صفحة في الصوت“ خرج

 HDMI OUT

(املوصل  HDMI مع Bang & Olufsen متوافق بجهاز للتوصيل

الدقة). عالية والصورة الصوت لوسائط البيني

 G-LINK

.Bang & Olufsen إعداد في تُستخدم ال

 (mains) ~

الرئيسي. التيار مبأخذ التوصيل مقبس

 ANTENNA

الهوائي. مدخل إشارة مقبس

 TV

التليفزيون. إلى الهوائي مدخل إشارة مقبس

 EXT1 / TO TV-I/O

للتوصيل بالتليفزيون.  21 شوكة مقبس

 EXT2 / AUX-I/O

ستيشن  بالي مثل فقط، إضافي جهاز شوكة لتوصيل 21 مقبس

 Beo4 استخدام ميكنك ال .Bang & Olufsen أجهزة غير آخر جهاز أو

اخلاصة باجلهاز. التحكم وحدة استخدم اجلهاز، هذا في للتحكم

 OUT 2

 S-Video املقابس مجموعة تتضمن إضافي. فيديو جهاز  لتوصيل

ويسار.  ميني الصوت و Video (CVBS) و ( Y/R )

اخللفية التوصيل لوحة

HDMI  OUT

S1

G-LINKDIGITAL AUDIO OUT
OPTICAL

OUT 2
EXT 2ANTENNA

TV

MAINS

AUX-I/O

EXT 1 TO TV-I/O

OUT 1
AUDIO

AUDIO

Y

L

R

PB

PR

VIDEO
(CVBS)

S-VIDEO
(Y/C)

COAX

S2 S3 S4 S5 S6
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األولى إعداد املرة

فيها عارض تفتح مرة في أول األولى إعداد املرة قائمة ستظهر

خصائص إعداد في في القائمة اإلعدادات وستساعدك .DVD

وإعدادات  التليفزيون إعداد قناة ذلك في بسهولة، مبا DVD عارض

.GUIDE Plus+ ونظام اللغة

.DVD عارض لفتح بعد عن التحكم DVD بوحدة اضغط <

والبلد)  LANGUAGE AND COUNTRY (اللغة قائمة ستظهر <

التليفزيون. على

،DVD وليس V.AUX2 أو V MEM* أنه على DVD مسجالً عارض كان إذا

.DVD من بدالً V.AUX2 أو V MEM أن تختار يجب

هام!

أو للعرض أسطوانة إدخال قبل األولى املرة إعداد إعدادات أكمل

اإلعداد اكتمال حتى األسطوانة ينفتح درج لن التسجيل.

األساسي.

أن  مبجرد GUIDE Plus+ التليفزيون بنظام برامج تظهر قوائم ال

لتستقبل  24 ساعة األمر فقد يستغرق األساسي. اإلعداد تكمل

قوائم برامج التليفزيون. بيانات

توصيل هنا عند املوضح اإلعداد ينشط إجراء

مرة.  أول وفتحه الرئيسي التيار مبأخذ DVD عارض

من سلسلة خالل من توجيهك سيتم عندئذ،

والتي الشاشة تظهر تلقائياً على التي القوائم

وبعد فيها.  املطلوبة اإلعدادات تعمل يجب أن

تعد نظام أن يجب األولى، املرة إعداد  إكمال

.GUIDE Plus+

بعارض املطلوبة التوصيالت جميع عمل تأكد من

القنوات  ومستقبل التليفزيون DVD بنجاح،

كان (إذا الكابل قنوات الفضائية/مستقبل

لتشغيلهم. جميعاً وافتحهم (ً موجودا

اإلشارات ويحفظ القناة عن البحث سيكتشف

املتاحة. القنوات جميع

 DVD إعداد عارض

LANGUAGE AND COUNTRY

 TV FORMAT

 CHANNEL SEARCH

 TIME AND DATE

 GUIDE PLUS+ SYSTEM

  CONTINUE

   DO NOT INSTALL NOW
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األولى: املرة إعداد في القوائم تسلسل

... استخدم  أو  LANGUAGE AND COUNTRY (اللغة والبلد)

واضغط  لتخزينها.  املطلوبة القائمة لغة لتظليل

ثم ، ظلل COUNTRY واضغط  فيه. تقيم الذي البلد اختر  

لم  إذا واضغط  للتخزين. بلدك استخدم أو  لتظليل

OTHERS (أخرى).  اختر بالقائمة، ً موجودا بلدك يكن

بعد.  عن التحكم بوحدة مرتني GO واضغط (مت) DONE ظلل  

التليفزيون  شكل اختر ... التليفزيون) TV FORMAT (تنسيق

الذي وصلته. للتليفزيون املناسب وفقاً

واستخدم  ، واضغط  التليفزيون) ظلل TV SHAPE (شكل  

و4:3  هي: 16:9 اخليارات املتاحة التليفزيون. شكل لتظليل أو

.PANSCAN 4:3و LETTERBOX

اضغط  للتخزين.   

بعد.  عن التحكم بوحدة مرتني GO واضغط (مت) DONE ظلل  

 CHANNEL ظلل … قناة) عن CHANNEL SEARCH (البحث

عن  التحكم بوحدة مرتني GO واضغط القائمة SEARCH في

البحث. الكتمال دقائق األمر بضع سيستغرق البحث. لتبدأ بعد

التلقائي قناة التليفزيون جرب إعداد أي قنوات، على يُعثر لم وإذا

األولى“ في املرة ”إعداد األساسي، ارجع إلى اإلعداد إكمال بعد

.50 صفحة

للقنوات  اإلجمالي العدد يظهر القناة، عن البحث انتهاء بعد

للمواصلة.  مرتني GO اضغط وخزنت، عليها عثر التي

املعلومات صحيحة،  كانت إذا … والتاريخ) (الوقت TIME AND DATE

مطلوب  كان وإذا مرتني. GO واضغط القائمة DONE في ظلل

الصحيحني  والتاريخ الوقت إلدخال 9–0 األزار استخدم تغييرات،

األولى. املرة إعداد اآلن اكتمل حقلهما. في

القائمة  في ظلل CONTINUE (مواصلة) … GUIDE Plus+ نظام

.GUIDE Plus+ إعداد لتبدأ GO مرتني واضغط

القائمة  في اآلن) تبدأ اإلعداد (ال DO NOT INSTALL NOW ظلل  

.GUIDE Plus+ إعداد لتتخطى

،GUIDE Plus+ نظام إعداد فيها تريد التي التالية املرة وفي  

لثانيتني.  التحكم عن بعد بوحدة GO االستمرار مع اضغط

اضغط  ثم النظام، تهيئة DVD من ينتهي عارض انتظر حتي

نظام  إعداد حول املعلومات من ملزيد للخروج. مرتني GO 

.52 صفحة إلى ارجع ،GUIDE Plus+
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 GUIDE Plus+ نظام إعداد

دليالً النظام هذا ويقدم .GUIDE Plus+ بنظام مجهز DVD عارض إن

التليفزيون برامج جميع يضع في قوائم للبرامج تفاعلياً مجانياً

بهذه االستفادة من وقبل أن تتمكن منطقتك. في املتاحة

احلالية إعداداتك وأجهزة اجلغرافي موقعك حتدد أن يجب اخلاصية،

لبرامج  +GUIDE Plus صحيحة لتستقبل بيانات قوائم

التليفزيون.*

إلظهار قائمة  عن بعد التحكم بوحدة GO مع االستمرار اضغط <

 ً اضغط  واضغط  تكرارا ثم األساسي، GUIDE Plus+ إعداد

 . SETUP قائمة شريط يتظلل حتى

في  األساسي) (اإلعداد BASIC SETUP اضغط لتظليل <

اإلعداد.  للوصول إلى شاشة مرتني GO واضغط القائمة

وافتح  االستعداد وضع في DVD عارض اترك إكمال اإلعداد، بعد

برامج قوائم بيانات الستقبال الليل اخلارجية طوال مستقبالتك

التليفزيون.

 DVD عارض إعداد <<

GUIDE PLUS+ 

 BASIC SETUP

  LANGUAGE AND COUNTRY

  POSTAL CODE

  SOURCE AND CHANNEL NUMBER
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لتحميل بيانات  الليل أثناء ”االستعداد“ وضع في DVD عارض اترك

خارجياً، مستقبالً تستخدم كنت إذا التليفزيون. برامج قوائم

اخلارجي املستقبل واترك املضيفة. للقناة يدوياً تولفه أن يجب

مفتوحاً طوال الليل.

فإن ”االستعداد“، وضع إلى أن تنتقل قبل القناة املضيفة ولفت إذا

برامج التليفزيون.  قوائم تنزيل ً في فورا DVD سيبدأ عارض

في  اإللكتروني) البرامج دليل (تنزيل EPG DOWNLOAD وستظهر

وميكنك ساعتني. حوالي العملية هذه وتستغرق شاشة اجلهاز.

في تركه ميكنك أو ،DVD بفتح عارض وقت أي في إيقاف التنزيل

تكن لم وإذا أعاله. موضح الليل كما هو طوال ”االستعداد“ وضع

عارض فإن الوقت، ذلك في التليفزيون متاحة برامج قوائم بيانات

البيانات.  تنزيل يتم ولن وضع االستعداد إلى سيتحول DVD

EDITOR في  شاشة في التليفزيون برامج قوائم افحص الئحة

قائمة في تنزيل البيانات. اكتمال للتأكد من التالي  اليوم

اضغط   ثم شريط القائمة إلى اضغط لتنتقل ،GUIDE Plus+

.EDITOR قائمة إلى اضغط لتصل .EDITOR ً لتظليل تكرارا

:GUIDE Plus+ إعداد في القوائم تسلسل

اإلعدادات  هذه ... والبلد) (اللغة LANGUAGE AND COUNTRY

إذا كان بلدك .51 إلى صفحة األولى، ارجع املرة إعداد من ستؤخذ

بيانات استقبال على قادر غير كنت أو بالقائمة موجود غير

 ShowView وظيفة استخدام ذلك مع قوائم التليفزيون، ميكنك

والتسجيالت  GUIDE Plus+ لنظام Video Plus+ أو G-Code أو

اليدوية.

البريدي.  الرمز ... ادخل البريدي) POSTAL CODE (الرمز

... الرمز البريدي إلدخال

املدخل.  للوصول إلى قائمة مرتني GO اضغط <

واستخدم  أو   الرمز البريدي احمللي إلدخال استخدم أو  <

يكون ويجب أن التالي. أو السابق املدخل إلى حقل لالنتقال

في بريدياً ً رمزا ميثل أن ويجب صحيحاً أدخلته الذي البريدي الرمز

بيانات أية لن تستقبل كذلك، يكن لم اخترته. وإذا الذى البلد

صحيحة. غير بيانات ستستقبل أو التليفزيون لبرامج

يكون  ... القناة) ورقم (املصدر SOURCE AND CHANNEL NUMBER

 AUTOMATIC على معداً املضيفة االفتراضية القناة إعداد

القناة ورقم املصدر حتديد أردت فإذا به. يوصى ما وهو (تلقائي)،

 HOST CHANNEL SETUP اختر +GUIDE Plus مضيفة، لقناة

على التعليمات واتبع القائمة في القناة املضيفة) (إعداد

اإلعداد، يكتمل عندما اإلعداد. إلكمال التليفزيون شاشة

القائمة.  من GO للخروج االستمرار مع اضغط
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من (DVD نظام) DVD SYSTEM قائمة متكنك

 DVD لديك لعارض املفضل النظام إعداد اختيار

الوظائف وتعطيل وتعديل تنشيط وميكنك

 .DVD لعارض اليومي باالستخدام املرتبطة

يلي: ملا إعدادات اختيار ميكنك ،SYSTEM قائمة في

الطاقة توفير وضع –

احلالة عرض شاشة إعدادات –

واخللف األمام إلى القفز إعدادات –

إعدادات الوقت والتاريخ –

إعدادات القنوات التناظرية –

الفيديو إعدادات –

الصوت خرج إعدادات -

النظام إعداد

النظام. إعداد قائمة

ماذا بقائمة إعداد النظام ...

استهالك  لتوفير الوضع هذا ... الطاقة) توفير (وضع ECO MODE

ستكون  االستعداد، وضع على DVD عارض تفتح عندما الطاقة.

الساعة وستظهر الطاقة. لتوفير بيانات بدون فارغة شاشته

اخليارات  االستعداد. وضع إلى غلقه عند DVD عارض شاشة في

.OFFو ON هي

بيانات  عرض شاشة سطوع اختر ... (شاشة عرض احلالة) DISPLAY

وDIMMED (معتمة)  (ساطعة) BRIGHT هي اخليارات .DVD عارض

وOFF (غلق). 

الذي تريد  الوقت مقدار ...حدد إلى األمام) (قفز JUMP FORWARD

إعداد  ويكون 60 دقيقة. هو إعداد أقصى يكون إلى األمام. قفزه

دقائق. خمس هو املصنع

تريد قفزه  الذي الوقت مقدار ...حدد إلى اخللف) (قفز JUMP BACK

املصنع  إعداد ويكون دقيقة. 60 إعداد هو أقصى يكون اخللف. إلى

دقائق. خمس هو

الوقت-التاريخ ... إعداد ماذا بقائمة

الوقت/التاريخ  ضبط الساعة) ... ميكن (ضبط CLOCK PRESET

ترسل  ازنة التليفزيون قناة كانت إذا DVD عارض تلقائياً في

لالكتشاف  (تلقائي) AUTO هي اخليارات وتكون وقت. إشارة

رقم معلومات الوقت والتاريخ، لقناة متاحة ترسل التلقائي

الوقت معلومات إلرسال الستخدامها الختيار قناة محدد

يدوياً.  والتاريخ الوقت إعداد قبل لالختيار (غلق) OFFو والتاريخ

الوقت  تضبط أن يجب مضبوط، غير الوقت كان إذا ... TIME (الوقت)

هنا. يدوياً

تضبط  أن يجب مضبوط، غير التاريخ كان إذا ... DATE (التاريخ)

هنا. يدوياً التاريخ

قائمة في ذلك عمل وميكنك .DVD عارض إعداد تغيير تريد قد

إلى فإن الوصول تسجيل جارٍ هناك إذا كان ومع ذلك، النظام.

 Replay مخزن ويزيل التسجيل سيوقف (اإلعداد) SETUP قائمة

املؤقت.

DVD مفتوحاً...  بينما يكون عارض

النظام.  قائمة إلظهار GO ثم 1 اضغط <

هناك كان إذا . لتظليل SETUP واضغط  ً اضغط تكرارا <

وأن التسجيل سيتوقف أن من حتذير سيظهر جارٍ، تسجيل

إذا واصلت.  املؤقت سيزال Replay مخزن

في  مرتني GO واضغط NO ظلل أو لتواصل مرتني GO اضغط <

مؤقتاً. سيتوقف العرض القائمة إليقاف العملية.

اضغط   املتاحة، ثم اإلعداد خيارات لترى ً تكرارا اضغط <

إليها. لتصل

التليفزيون. شاشة على التعليمات اتبع <

ملغادرة قائمة النظام.   EXIT اضغط <

غير اخلاصية تكون الرمادي، باللون القائمة في االختيار تلون إذا

احلالة احلالية. في تغييرها ميكن ال متاحة أو

النظام إعداد تعديل

03 TV2 TV2   05-OCT-2006  12 . . . LIVE

Setup

Eco mode
Display
Jump forward
Jump back

Navigate to menu item.

System Time-date Analogue Ch

On
Bright
01:00
00:30
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اللغة ... إعداد ماذا بقائمة

على  تظهر عارض DVD التي قائمة لغة اختر ... MENU (القائمة)

األساسي. اإلعداد من اإلعداد هذا وسيوخذ التليفزيون. شاشة

أسطوانات  لعرض لغة الصوت املفضلة اختر (الصوت) ... AUDIO

.DVD

لعرض  املفضلة الترجمة لغة اختر ... (الترجمة) SUBTITLE

.DVD أسطوانات

على متوفرة غير للصوت/الترجمة اخترتها التي اللغة كانت إذا

بدالً ستسخدم لألسطوانة اللغة االفتراضية األسطوانة، فإن

 DVD أسطوانات لبعض الترجمة/الصوت لغة تغيير ميكن منها.

.DVD أسطوانة قائمة طريق عن فقط

املسح  خاصية متكني قبل ... التدريجي) (املسح PROGRESSIVE

إشارات يقبل أن ميكن تليفزيونك أن من التأكد يجب التدريجي،

تدريجي) وأنك مسح تليفزيون (مطلوب املسح التدريجي

مستخدماً YPbPr (فيديو  DVD بتليفزيونك عارض وصلت

وOFF (غلق).  (فتح) ON هي اخليارات املنفصلة). األلوان إشارات

 HDMI كان خرج إذا التدريجي الفيديو خرج سيتم تعطيل

مفتوحاً.

 ... الدقة) عالية والصورة الصوت لوسائط البيني HDMI (املوصل

 AUTO هي: اخليارات .HDMI لتوصيل اخلاصية تنطبق فقط هذه

الفيديو درجة وضوح خرج ستتبع .HDMI خرج يفتح - (تلقائي)

وسوف .HDMI خرج ON تفتح املستقبلة، الفيديو إشارة تلقائياً

.VIDEO UPSCALING في اإلعداد خرج الفيديو وضوح درجة تتبع

وضوح  قم بإعداد ... وضوح الصورة) (حتسني VIDEO-UPSCALING

التليفزيون/املصدر املوصل إمكانية على اعتماداً  الصورة

“p” و املسح املتشابك ”i“ إلى ترمز .(1080i ،720p ،576p ،480p)

إعداد كان إذا متاحاً يكون ال التدريجي. وهذا اإلعداد إلى املسح

الصورة وضوح حتسني تغيير ويتسبب .AUTO معد على HDMI

نفسه التليفزيون الصورة لثوان بينما يعدل اختفاء في عادة

HDMI فقط.  لتوصيل الفيديو إعداد اجلديد. اإلعداد حسب

خرج لون تنسيق يحدد اإلعداد هذا ... (HDMI خرج) HDMI OUTPUT

يعطي  - واألزرق) واألخضر (األحمر RGB هي: اخليارات الفيديو.

تعطي تدرجاً  - YPbPr عمقاً. أكثر ً أسودا ولوناً نصوعاً أكثر ألوانا

مع لألجهزة املتوافقة القياسي اإلعداد هو وهذا للون. دقيقاً

HDMI فقط.  إعداد الفيديو لتوصيل .HDMI

الصوت ... خرج إعداد ماذا بقائمة

مطلوباً  (اخلرج الرقمي) ... يكون هذا اإلعداد DIGITAL OUTPUT

COAXIAL/OPTICAL OUT في  مقبس تستخدم كنت إذا فقط

 ALL :هي اخليارات أخرى. صوت/صورة مصادر لتوصيل DVD عارض

مجهز املوصل املصدر كان إذا اإلعداد هذا اختر - (اجلميع)

من واحداً يدعم مدمج القنوات متعدد مشفرة قنوات مبستقبل

(MPEG-2 ،Dolby Digital) القنوات. متعدد الصوت  تنسيقات

كان  إذا اإلعداد هذا اختر - النبضات) لذروة (تضمني رمزي PCM

القنوات. متعدد صوت شفرة فك على قادر غير املوصل املصدر

دولبي  بنظام Dolby Digital (صوت إشارات النظام سيحول

الفيديو الرقمي املضغوط) متعددة  (تنسيق MPEG-2و الرقمي)

اختر  - OFF .(النبضات لذروة رمزي (تضمني PCM إلى القنوات

كنت إذا املثال، على سبيل الصوت الرقمي. خرج هذا لتعطيل

 DVD عارض AUDIO OUT لتوصيل تستخدم مقابس

ستريو. نظام أو بالتليفزيون

مقبس  تستخدم كنت إذا فقط مطلوباً اإلعداد هذا ... يكون HDMI

آخر.  عرض جهاز تليفزيونك أو HDMI OUT لعارض DVD لتوصيل

صوت  بخرج االستمتاع أردت إذا هذا اختر - AUTO هي: اخليارات

 - DISABLE .HDMI (تعطيل) توصيل خالل متعدد القنوات من

من الصوت إخراج على قادر غير املصدر املوصل كان إذا هذا اختر

ال  التسجيل عرض صوت تنسيق أن أو HDMI توصيل خالل

أو  ”بروجكتور“ ضوئي عرض جهاز (مثالُ، HDMI توصيل يدعمه

احرص  الصوت“). فائقة املدمجة األسطوانات ”تنسيق SACD

 DVD عارض من بديل صوت توصيل لديك يكون أن على

الصوت.* خلرج جهاز العرض أو لتليفزيونك

SACD أو  بتنسيق املدمجة األسطوانات إلى االستماع *ال ميكن

DVD-Audio (فيديو رقمي أو صوت) محكومة  مصادر نسخ

عرضها  ميكن احملتوى للوسائط التي (حماية CPPM بواسطة

 .HDMI توصيل باستخدام إليها) واالستماع

التناظرية ... القناة إعداد ماذا بقائمة

التلقائي  البحث ... يبدأ عملية التلقائي) AUTO SEARCH (البحث

ازنة التناظرية القنوات جميع ويستبدل التليفزيون قناة عن

سابقاً.

ازنة.  التليفزيون قنوات ترتيب يغير ... (تصنيف) SORT

إليها  املفضلة للوصول قنواتك يحدد (املفضلة)... FAVOURITES

تتصفح عندما سيتم تخطيها احملددة غير القنوات سريعاً.

.DVD موالف وضع في القنوات خالل

- البحث اليدوي ... التناظرية ماذا بقائمة إعداد القناة

أساس حتديد  على يدوي بحث اختر ... املدخل) (وضع ENTRY MODE

التردد. مدخل أو القناة مكان

التردد/القناة.  رقم إلدخال األزرار 0–9 استخدم ... (املدخل) ENTRY

أو  الختيار STORE (تخزين) الزر األخضر ثم مرتني GO اضغط  

 SEARCH بعد الختيار عن التحكم األزرق بوحدة الزر اضغط

(بحث).

إلدخال رقم القناة  استخدم األزرار 0–9 ... (مضبوط مقدماً) PRESET

.(“1” (مثالً، لتخزينه للقناة مقدماً املضبوط

األزرار 0–9  استخدم ... مقدماً) مضبوط (اسم PRESET NAME

أن ميكن القنوات جميع مقدماً. املضبوط القناة إلدخال اسم

4 حروف.  من اسم لها يكون

قناة  كانت إذا ... املشفرة) القنوات (مستقبل DECODER

التي مشفرة تليفزيون إشارات بواسطة مرسلة التليفزيون

قنوات بواسطة مستقبل فقط ينبغي مشاهدتها كما ميكن

إلى تنشيط حتتاج فأنت ،EXT2 مشفرة موصل مبقبس

.OFFو ON هي اخليارات املوصل. املشفرة القنوات مستقبل

التليفزيون  نظام بإعداد قم ... التليفزيون) TV-SYSTEM (نظام

للصورة والصوت. تشويش أدنى ينتج عنه الذي

قناة  إما يرسل أن وميكنه رقمي. صوت إرسال نظام ... هو NICAM

االجتاه أحادي (ستريو) واحدة أو قناتي صوت مجسم صوت

.OFFو ON هي اخليارات منفصلتني.

لقناة  دقيقة اختر ملوالفة الدقيقة) ... (املوالفة FINE TUNING

جيد. غير االستقبال كان إذا يدوياً التليفزيون

... بقائمة إعداد الفيديو ماذا

الصورة  شكل ... ميكن تعديل التليفزيون) (شكل TV SHAPE

”الشاشة صورة لعرض {Letterbox 4:3} تليفزيونك. لتناسب

 4:3} الشاشة. وأسفل أعلى أسود شريط مع العريضة“

اجلانبني {16:9} من ومنقوصة االرتفاع كاملة لصورة {PanScan

.(16:9 الصورة إطار (نسبة العريضة الشاشة لتليفزيون

يهيئ اللون ليجعله  ... األسود) اللون (مستوى BLACK LEVEL

NORMAL (عادي)  هي اخليارات .NTSC ألسطوانات ديناميكياً

وENHANCED (معزز). 

األفقي  الوضع لتعديل HORIZONTAL (افقي) ... استخدم  أو 

تليفزيونك. شاشة على للصورة

يناسب  الذي الصورة خرج نوع يختار الصورة) VIDEO OUTPUT (خرج

S- هي اخليارات وتليفزيونك. DVD بني عارض الفيديو توصيل

اخلرج إعداد سيتبع .AUTOMATICو S-Video لتوصيل VIDEO

املستقبلة. الفيديو إشارة تلقائياً
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الصيانة

هي النظام، تنظيف مثل الدورية، الصيانة

النتائج، أفضل ولتحقيق املستخدم. مسؤولية

ببائع اتصل الصفحة. يسار في التعليمات اتبع

Bang & Olufsen للتعرف على توصيات  جتزئة

الدورية. الصيانة

أثناء فترة الضمان يغطيها املعيبة القطع

الكفالة.

على حاكة منظفات أو التنظيف محاليل استخدم يجب ال

الصوت. CD أو DVD أو CD الفيديو أسطوانات

 DVD تنظيف عارض

قماش  قطعة DVD باستخدام عارض سطح عن التراب امسح

األكثر األوساخ الدهون أو األمر، أزل بقع لزم وجافة. إذا ناعمة

في غمسها بعد ً جيدا معصورة ناعمة قماش بقطعة صعوبة

ا أبدً تستخدم لطيف. وال منظف من به بضع نقاط محلول ماء

!DVD عارض من جزء أي لتنظيف أخرى دهون مذيبات أو الكحول

بنفسك.  فتحه DVD أو لعارض األجزاء الضوئية تنظيف حتاول ال

املؤهلني! الصيانة العمليات ألفراد تلك مثل واترك

مع األسطوانات التعامل

من متسك التي فاألسطوانات بحرص. األسطوانات تعامل مع

،DVD عارض من بعد إخراجها األصلية أغلفتها في أطرافها وتوضع

ببصمات األسطوانة تلطخ حالة وفي تنظيف. إلى حتتاج ال

نظيفة بقطعة قماس مسحها ميكن أو األوساخ، التراب أو األصابع،

األسطوانة للحرارة تعريض وجافة. وجتنب ناعمة الكتان من خالية

.ً عليها أبدا تكتب وال الرطوبة، أو العالية

الصلب القرص مع التعامل

متكن عالية تخزين بكثافة باجلهاز املدمج الصلب القرص يتمتع

على واعتماداً السرعة للبيانات. ووصوالً عالي طويالً تسجيل وقت

بعض فإن معه، التعامل وطريقة اجلهاز بها البيئة املوجود

العرض فشل وتتسبب في للتلف تتعرض ميكن أن محتوياته

يجب هامة، وفقد بيانات الصلب القرص ولتفادي تلف والتسجيل.

التالية: التعليمات مراعاة

لالهتزاز.  تعرضه DVD أو عارض ال حترك –

الرئيسي دون مأخذ التيار من التيار املباشر طاقة قابس حترك ال  –

االستعداد.  وضع إلى DVD عارض حتول أن

حتذير!

دائمة. بصفة مسجل محتوى لتخزين ً جهازا ليس الصلب القرص

 DVD أسطوانة إلى الفيديو الهام تنسخ محتوى بأن نوصي ونحن

احتياطية. كنسخة عليها التسجيل ميكن

نتيجة  فقد للبيانات أي Bang & Olufsen مسؤولية حتميل ميكن ال

الصلب. القرص تعطل
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18 البرامج)، قوائم (دليل املوقت تسجيل

 18 ،(Show View/G-Code/Video Plus+ (نظام تسجيل املوقت

16 باملوقت، التسجيل

 19 موقت، حذف

54 الوقت-التاريخ، إعداد بقائمة ماذا

النسخ

املؤقت، 24–25 Replay مخزن

 30 تسجيل، نسخ

GUIDE Plus+ نظام

52 ،GUIDE Plus+ نظام إعداد

 53 ،GUIDE Plus+ إعداد في القوائم تسلسل

 51 األولى، املرة إعداد في القوائم تسلسل

 9 ،GUIDE Plus+ نظام

Beo4 عن بعد وحدة التحكم

6 ،Beo4 بعد التحكم عن استخدام وحدة

6 ،Beo4 بعد عن التحكم DVD ووحدة عارض على التعرف
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باستخدام األجهزة الكهربائية واإللكترونية من التخلص عند

البيئة وصحة حتمي بذلك فإنك بلدك، في املتوفرة جمعها أنظمة

للموارد والعقالني املتدبر االستخدام في وتسهم اإلنسان

واإللكترونية الكهربائية جتميع األجهزة أن كما الطبيعية.

قد التي احملتمل للطبيعة باملواد اخلطرة التلوث مينع ونفاياتها

واإللكترونية. الكهربائية املنتجات واألجهزة موجودة في تكون

بالطريقة  Bang & Olufsen وينصحك جتزئة تاجر سيساعدك

بلدك. في النفايات هذه مثل من للتخلص الصحيحة

هذه التوضيحية وفي الصورة دائماً حتمل ال الصغيرة قد املنتجات

الضمان االستخدام أو شهادة تعليمات في احلالة ستجدها

العلبة. على ومطبوعة

احلماية - (WEEE) واإللكترونية الكهربائية األجهزة من التخلص

البيئية

اخلاص األوروبي التوجيه االحتاد ومجلس األوروبي البرملان أصدر

من واإللكترونية. والغرض الكهربائية األجهزة من بالتخلص

والكهربائية اإللكترونية األجهزة من التخلص هو منع التوجيه

من ذلك وغير إعادة استخدامها وتدويرها وتشجيع كنفايات،

باملنتجني يتعلق التوجيه فإن وهكذا منها. االستفادة أشكال

واملستهلكني. واملوزعني

أن واإللكترونية الكهربائية األجهزة من التخلص توجيه يتطلب

الكهربائية األجهزة من بالتخلص واملستهلكون عون املصنّ يقوم

استخدام يعاد وأن بيئياً، آمنة بطريقة وأجزائها واإللكترونية

طاقتها. أو موادها من يستفاد أو ونفاياتها األجهزة

مع وأجزائها األجهزة الكهربائية واإللكترونية من التخلص يجب ال

واإللكترونية الكهربائية األجهزة جتميع بل يجب املنزلية؛ النفايات

حدة. على منها والتخلص وأجزائها

أو التدوير االستخدام جتميعها إلعادة يجب التي واألجهزة املنتجات

هنا. تراها حتمل الصورة التي منها األخرى االستفادة وأشكال

توجيهات في احملددة بالشروط يفي املنتج هذا

و23/73. 89/336  االحتاد األوربي

مسجلة.  جتارية عالمة هو DVD Video شعار

ببراءات احملمية النسخ حقوق حماية تقنية يشمل املنتج هذا

 4,907,093 ،4,819,098 ،4,577,216 ،4,631,603 األميركية االختراع

واستخدام تقنية حماية  أخرى. و6,516,132 وحقوق ملكية فكرية

مخصصة  Macrovision وهي به تصرح أن يجب هذه النسخ حقوق

تصرح لم ما فقط احملدود العرض واستخدامات املنزلي لالستخدام

أو تفكيك  العكسية الهندسة أن كما بخالف ذلك. Macrovision

ممنوعة. اجلهاز

التحذير منه المدمج الغرض األسطوانات عارض على الموجود الملصق

منتج ليزر أنه ومصنف على ليزر أشعة نظام يحتوي على أن الجهاز من

األسطوانات عارض مع صعوبات ظهور حالة وفي الطبقة األولى. من

يجب فالجهاز .Bang & Olufsen تجزئة االتصال بتاجر يرجي المدمج،

المؤهلين فقط.  الصيانة أفراد فتحه بواسطة

أو  اجلهاز على تعديالت إجراء أية احملظورات أو من أي استخدام تنبيه:

خطير. إلشعاع التعرض إلى هنا رمبا يؤدي للمحددة خالفاً إجراءات اتباع

العني. إصابة خطر من ستزيد اجلهاز هذا مع بصرية أدوات واستخدام

فال  للعني، مؤذ CD/DVD عارض في املستخدم الليزر وحيث أن شعاع

يشع فالليزر املؤهلني. لألشخاص ذلك واترك اجلهاز. فك صندوق حتاول

موجود التنبيه هذا الشعاع. ملصق في حتملق وال فتحه. عند اجلهاز من

اجلهاز. صندوق مؤخرة على

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol 

are trademarks of Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works.

Copyright 1992–1997. All rights reserved. 

“DTS”, “DTS-ES” and “Neo:6” are trademarks of 
Digital Theater Systems 

CLASS 1  
LASER PRODUCT 
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... ملعلوماتك

عملية أثناء اهتماً خاصاً احتياجاتك كمستخدم نولي نحن

ونحن نبذل قصارى ،Bang & Olufsen ملنتج والتطوير التصميم

االستخدام. ومريحة سهلة منتجاتنا لتكون جهدنا

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

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

لتحسني منتجاتنا. جهودنا في يساعدنا قد سلبياً،

لك! شكرًا

اإلنترنت: على موقعنا بزيارة تفضل بنا،  لالتصال

 www.bang-olufsen.com  

 Bang & Olufsen a/s إلى: اكتب  أو

  BeoCare   

 Peter Bangs Vej 15   

 DK–7600 Struer  

 Bang & Olufsen فاكساً: أرسل  أو

 BeoCare   

(fax) +45 97 85 39 11  
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