
 BeoSound 4
الملحق 



نظام القوائم 

يتضمن هذا الملحق تصحيحات لدليل 
BeoSound 4. ونظرًا للبرنامج الجديد، فإن 

نظامك الموسيقي تم تزويده بخصائص جديدة. 

فقد تغير نظام القوائم مقارنة بالنظام المذكور في 
الدليل. 

 يحل المنظر العام لنظام القوائم هذا محل المنظر العام الموجود بالدليل. 
تكون الخصائص والوظائف الجديدة مميزة أعاله وموضحة بالشرح في الصفحات التالية. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 RANDOM ON/OFF 

5 REPEAT ON/OFF 

6 EDIT CD ON/OFF 

7 TIMER ON/OFF 

8 EDIT A.MEM 

 ARRANGE CONTENT 

 RENAME FOLDER 

9 PLAY TIMER 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   SOURCE 

   PROGRAM 

   START/STOP 

   DAYS 

   NAME 

10 TIMER RECORDING 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   SOURCE 

   PROGRAM 

   START/STOP 

   DAYS 

   NAME 

11 SHOW CLOCK 

12 SETUP 

 A.MEM 

  EDIT A.MEM 

  FORMAT MEMORY CARD 

  COPY PROTECTION 

 RADIO 

  AUTO TUNING 

  DAB ONLY AUTO TUNING 

  ARRANGE PROGRAM 

  ADD PROGRAM 

  EDIT PROGRAM 

  DAB AERIAL ADJUSTMENT 

  DAB DRC 

 CD 

  NAME CD 

  EDIT CD 

 TIMER 

  TIMER ON/OFF 

  PLAY TIMER 

  TIMER RECORDING 

 SOUND 

 OPTIONS 

  SET CLOCK 

  SELECT LANGUAGE 

  DISPLAY SETUP 

  MENU OPTIONS 

  CD DELAY 
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يتذكر النظام الموسيقي Timers 8. وإذا كان 
لديك بطاقة SD )ملحق اختياري(، فيمكنك إجراء 
تسجيالت. ويمكنك تسجيل البرامج أو المصادر 

المتاحة في أي وقت تحدده. 

تتاح قائمة TIMER RECORDING فقط في 
القائمة الرئيسية إذا كنت أضفتها في قائمة 

 .OPTIONS تحت MENU OPTIONS

ويمكنك تسمية Timers لسهولة التعرف عليها 
وتشغيل أو إيقاف كل واحد من Timers على نحو 

مستقل.

يمكنك تغيير Timers في أي وقت. 

الخصائص والوظائف الجديدة

…TIMER RECORDING ماذا بقائمة

 Timer Recordings نشط أو إلغ تنشيط كل واحد من … ON/OFF

املبرمجة. 
 Timer Recording اختر مصدر راديو من أجل … SOURCE

املبرمج. إذا اخترت الراديو كمصدر، اختر رقم محطة أيًضا. 
 .Timer Recording أدخل وقت بدء ووقت توقف … START/STOP

 Timer اختر أيام األسبوع، التي يجب تنشيط … DAYS

Recording هذا فيها – تنقل بني األيام بواسطة أزرار األسهم. 
لف القرص عكس اجتاه دوران عقارب الساعة إللغاء اختيار يوم، 

واضغط القرص الختيار يوم واالنتقال إلى اليوم التالي. 
NAME … قم بتسمية Timer Recordings املختلفة لسهولة 

التعرف عليها. 
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TIMER RECORDING … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 SOURCE (PROGRAM)

 3 START/STOP 

 4 DAYS 

 5 NAME 

 … 

8 TIMER 8 



يمكنك إعداد تأخير عندما يبدأ تشغيل األسطوانة 
المدمجة ويمكنك اختيار أن تستمع فقط إلى 

مساراتك المفضلة. ويمكنك أيًضا نسخ مسارات 
 .SD مختارة إلى بطاقة

<< اخلصائص والوظائف اجلديدة  

االستماع إلى املسارات املفضلة على األسطوانة املدمجة 

EDIT CD … استخدم هذه القائمة الستثناء المسارات التي ال تريد أن 

تستمع إليها على أسطوانة مدمجة. 

لالستماع إلى األسطوانة المدمجة المحررة، اختر EDIT CD ON في 
القائمة الرئيسية. تتاح قائمة EDIT CD ON/OFF فقط إذا كنت 

 .OPTIONS تحت MENU OPTIONS أضفتها في قائمة

تأخير تشغيل األسطوانة املدمجة

CD DELAY … استخدم هذه القائمة لتأخير تشغيل األسطوانة املدمجة 

في إعداد منتجك. وسوف يضمن ذلك للتليفزيون وقًتا كافًيا لكي 
يشغل السماعات قبل أن تبدأ املوسيقى. ويتم ضبط التأخير 

بالثواني. استخدم القرص  لضبط التأخير. 
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… OPTIONS 

1 SET CLOCK 

2 SELECT LANGUAGE

3 DISPLAY SETUP

4 MENU OPTIONS

5 CD DELAY

… CD 

1 NAME CD 

2 EDIT CD 

عندما تضغط مطواًل  أو  فإنه يبدأ تقديًما أو ترجيًعا سريًعا 
لمسار A.MEM الحالي. اضغط GO الستئناف االستماع. وعندما 

 تختار أسطوانة مدمجة كمصدر، فإنك تحتاج فقط إلى أن تضغط 
 أو  ضغطة قصيرة. 



يستمر تشغيل األسطوانة من نفس المسار وموضع الوقت في المرة 
التالية التي تشغل فيها نظامك الموسيقي ما لم تخرج بطاقة الذاكرة. 

 SD نسخ مسارات مختارة إلى بطاقة

ميكنك اختيار املسارات التي تريد أن تنسخها إلى بطاقة SD. بينما 
تشغل أسطوانة مدمجة، اضغط RECORD مرتني. سيظهر النص 
 ."no"و "yes" وسيكون عليك االختيار بني "copy all tracks"

الختيار فقط مساراتك املفضلة، اختر "no" واضغط GO لضم أو 
استثناء مسار. 

اضغط STORE لتبدأ تسجيلك أو EXIT إللغاء تسجيلك واخلروج من 
القائمة. 

الستثناء مسار ... 

اضغط GO الستثناء مسار. سيجعل ذلك أيًضا املؤشر ينتقل إلى   >
املسار التالي. 

اضغط  للتنقل إلى األمام في املسارات دون عمل اختيار.   >
اضغط  للتنقل إلى اخللف في املسارات دون عمل اختيار.   >

اضغط GO لضم مسار كنت استثنيته فيما سبق.   >
اضغط STORE لقبول التغييرات، أو …   >

… اضغط EXIT ملغادرة القائمة دون تخزين االختيار.   >
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املواصفات التقنية واخلصائص واالستخدامات املرتبطة بها عرضة 

للتغيير دون إشعار.

3500371   0906 
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