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حتتوي تعليمات التشغيل على معلومات عن االستخدام اليومي ملنتج Bang & Olufsen. ونحن 
نتوقع أن يتولى تاجر التجزئة توصيل منتجك إلى مكانك وتركيبه وإعداده للتشغيل. 

الستخدام BeoSound 5 Encore كلوحة تنقل ملجموعة موسيقاك الرقمية وأكثر من 10000 
محطة راديو حول العالم، يجب توصيل النظام املوسيقي باإلنترنت ومصدر مكتبة موسيقى رقمية 

من اختيارك. 

ميكنك العثور على معلومات عن كيفية إتاحة موسيقاك الرقمية في دليل املنتج على اإلنترنت على 
املوقع www.bang-olufsen.com/guides. ويشرح هذا الدليل ميزات ووظائف إضافية مثل 

 إعدادات اللغة والرمز السري وكيفية تشغيل منتجك بواسطة وحدة حتكم عن بعد 
 .Bang & Olufsen

على موقع الويب www.bang-olufsen.com ميكنك العثور على معلومات أكثر عن منتجك 
واألسئلة الشائعة عنه. 

تاجر جتزئة Bang & Olufsen هو أول من تتوجه إليه بجميع استفساراتك. 

 للعثور على أقرب تاجر جتزئة إليك، تفضل بزيارة موقعنا على الويب … 
 www.bang-olufsen.com  

عميلنا العزيز 

Version 1.1        1102 

املواصفات التقنية واخلصائص واالستخدامات املرتبطة بها عرضة 
للتغيير دون إشعار. 
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تحذير: للحد من خطر اندالع حريق أو التعرض لصدمة 
كهربائية، ال تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. وال 

تجعل الجهاز عرضة لتساقط قطرات السوائل أو الرذاذ 
وال تضع أغراًضا مملؤة بالسوائل، مثل الزهريات، عليه. 

لفصل هذا الجهاز تماًما من مصدر توصيل التيار 
المتردد، افصل قابس مصدر التيار الكهربائي من 
مقبس الجدار. يظل الجهاز بعد فصله من مصدر 

التيار الكهربائي جاهزًا للتشغيل. 

الضوء الوماض لرمز رأس السهم داخل المثلث ينبه 
المستخدم إلى وجود "فولطية خطرة" غير معزولة 
داخل الجهاز قد تكون بالقدر الكافي الذي يشكل 

خطر إصابة األشخاص بصدمة كهربائية. 

عالمة التعجب داخل المثلث تنبه المستخدم إلى 
وجود تعليمات مهمة للتشغيل والصيانة )الخدمة( 

في الدليل المصاحب للمنتج. 

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

مباشر، مثل ضوء كشاف.
تأكد أن اجلهاز مركب وموضوع في مكانه وموصل وفقًا للتعليمات.  –
ضع جهازك على سطح ثابت أو حامل حيثما تريد وضعه بصفة   –

دائمة. استخدم حوامل وأرفف جدار Bang & Olufsen املعتمدة 
فقط!

ال تضع أية أغراض على اجلهاز.  –
يجب عدم وضع مصادر لهب مكشوف، مثل شموع موقدة على   –

اجلهاز.
ال تعرض اجلهاز للرطوبة العالية أو املطر أو مصادر احلرارة.  –

املنتج معد لالستخدام الداخلي في البيئات اجلافة واحمللية فقط.   –
استخدمه في نطاق درجة حرارة تتراوح بني 10-40 درجة مئوية 

)50-105 درجة فهرنهايت(.
إذا تعرض املنتج لدرجات حرارة أقل من 5 مئوية )40 فهرنهايت(،   –
اتركه في درجة حرارة الغرفة وانتظر إلى أن يستعيد املنتج درجة 

حرارة الغرفة العادية قبل توصيله مبصدر التيار الكهربائي 
وتشغيله.

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

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

الصيانة املؤهلني.
ميكن غلق اجلهاز متاًما فقط بفصله من مقبس اجلدار.  –
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كيفية استخدام نظامك املوسيقي 

إن النظام املوسيقي مصمم للتشغيل عن قرب. استخدم املؤشر 
والقرص واألزرار لتشغيله. 

القرص: مرر قوائم احملتوى أو استعرض القوائم. 

االستعداد. 

املؤشر: حرك "شعاع الليزر" بني العروض والقوائم على طوال 
"القوس" ناحية اليسار. 

نشط شاشة العرض. أكد االختيار. شغل أو أوقف مؤقًتا مسارًا أو 
أظهر قوائم فرعية. 

لف لضبط حجم الصوت. 

أغلق القائمة الفرعية أو اذهب إلى املسار أو محطة الراديو التالية 
في منط املشغل. غادر قوائم SETTINGS دون تخزين. 

افتح قائمة فرعية أو اختر بنًدا. اذهب إلى املسار أو محطة الراديو 
السابقة في منط املشغل. 

الرموز
وحدة التحكم عن بعد

مهم 
الرموز املوضحة أعاله تستخدم في تعليمات التشغيل تلك لتوضيح كيفية تشغيل النظام املوسيقي. كما ميكن تشغيل املنتج بواسطة وحدة 

 .www.bang-olufsen.com/guides التحكم عن بعد. وشرح ذلك وغيره من املعلومات موضح في هذا الدليل املوجود على موقع الويب

GO
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شاشة العرض 

منط املستعرض
في منط املستعرض، ميكنك استعراض محتوى نظامك املوسيقي دون مقاطعة االستماع إلى التسجيل. وميكنك 

 .MOTS إضافة موسيقى لعمل طوابير التشغيل اخلاصة بك أو "زرع بذرة" لكي تولد تلقائًيا طابور تشغيل

منط املشغل 
في منط املشغل، ميكنك رؤية ما تستمع إليه. استخدم األزرار إليقاف االستماع مؤقًتا أو االنتقال إلى املسار 

التالي/السابق أو محطة راديو، ولف قرص الصوت لضبط حجم الصوت. 

ميكنك أيًضا استخدام وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen ألداء تلك العمليات. 

الشاشة لها منطان مختلفان: منط املستعرض ومنط املشغل. وميكنك عمل أشياء مختلفة عندما تكون في 
منط املشغل ومنط املستعرض. 

يتوقف زمن بدء تشغيل نظامك املوسيقي على إعداد POWER SAVING. انظر الدليل ملزيد من املعلومات. زمن بدء التشغيل 

Spring

Various Artists / Greatest Hits

MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS
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"القوس" – اختر بنودًا على 
طوال القوس بواسطة املؤشر 

 .GO لدخول منط املستعرض اضغط زر

"نافذة القرص" – تبني االختيار احلالي ونافذة العملية. 
خط عمودي أمام بند ما يبني أن شيًئا جديًدا يبدأ، مثالً؛ ألبوم جديد. 

تدخل الشاشة في منط املشغل تلقائًيا بعد 3 دقائق من أخر عملية. ولتنشيط منط املشغل 
أسرع، فقط حرك املؤشر إلى أعلى أو أسفل الشاشة. 

"قائمة القرص" – تبني قوائم احملتوى. 

 .MOTS تبني أن املوسيقى التي تستمع إليها مت توليدها بواسطة – MOTS أيقونة



في منط املشغل، ميكنك أن توقف مؤقًتا أو تستأنف االستماع إلى املسار احلالي. 

اختر مسارًا محدًدا حسب الفنان أو األلبوم أو الغالف. 

يبدأ النظام املوسيقي من بداية أخر مسار استمعت إليه. 

استعرض موسيقاك دون تداخل مع املسار احلالي. 

استمع إلى مسار محدد 

التالي أو السابق 

أوقف مؤقًتا أو استئنف 

استعرض املوسيقى 

 N.MUSIC ابدأ

أغلق 

االستماع إلى املوسيقى 

لتنشيط الشاشة من االستعداد، فقط اضغط زر GO. ميكنك اآلن استعراض مجموعتك 
املوسيقية للبحث عن املوسيقى التي تريد االستماع إليها. 

في منط املشغل، ميكنك االنتقال إلى املسار التالي أو السابق.  

معلومات مهمة 

لالستماع إلى N.MUSIC، يجب أن يكون نظامك املوسيقي موصاًل مبصدر موسيقى رقمية، مثاًل قرص صلب أو خادم NAS( DLNA( أو املوسيقى 
حاسب أو شريحة USB أو جهاز محمول في اليد. 

ملعرفة معلومات عن كيفية توصيل مصادرك املفضلة، ارجع إلى صفحة 16 في تعليمات التشغيل وإلى الدليل. 

 BeoSound 5 Encore تشغيل
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MODE

ARTISTS

ALBUMS

TITLES

FAVOURITES

QUEUE

Winter

Spring

Moonlight

Sunshine

Shooting Stars

Hearts in Love

Summer

Butterfly

Fall

Greatest Hits

Various Artists

COVERS

غالف ألبوم 
في النافذة

غالف األلبوم 
الذي تستمع 

إليه اآلن

اعرض
 املوسيقى حسب

 Covers
 Artists

 Albums
 Titles قائمة القرص 

تبني احملتوى في 
العرض اخملتار

نافذة القرص – 
تبني نافذة عملية 

املستخدم



املسار السابق أو التالي 

اضغط مرة واحدة لإليقاف املؤقت ومرة ثانية 
لالستئناف 

ميز عرًضا 

 MODE أكد ميز

اضغط 

افتح ميز عرًضا  استعرض 

N.MUSIC*1 اختر

استعرض 

وحدة التحكم عن بعد
العروض

N.MUSIC *1

 .www.bang-olufsen.com/guides يوجد شرح لتشغيل وحدة التحكم عن بعد في الدليل املوجود على موقع الويب
العروض املتاحة في N.MUSIC هي COVERS وARTISTS وALBUMS وTITLES. وتظهر األلبومات التي ليس لها غالف 

بغالف افتراضي. 
 .)N.MUSIC أو CD أو A.MEM( اختر "اسم" مصدر املوسيقى الذي تريد استخدامه

افتح  أكد استعرض استعرض 

GO

GO

GO
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MOTS، تشغيل الطوابير واملفضالت 

ميكنك حتديد ترتيب االستماع إلى تسجيالت موسيقاك، أو أن تدع النظام املوسيقي 
يولد طابور تشغيل MOTS لك. يعمل دائًما أخر مسار تضيفه إلى طابور التشغيل 

 .MOTS "كبذرة"

استخدم مسارًا كبذرة لكي تولد تلقائًيا تسلساًل ال نهائًيا من املسارات 
املشابهة.*1 

يبدأ النظام املوسيقي من بداية أخر مسار استمعت إليه. 

شغل من طابور التشغيل.*2 

 MOTS ابذر

شغل طابورًا 

 N.MUSIC ابدأ

أضف مسارًا أو ألبوًما أو فناًنا إلى طابور التشغيل. 

اصنع طابور تشغيل 

 MOTS *1 هي أنك "تزرع بذرة" باختيار مسار، وهذه البذرة ستنمو لتصبح قائمة مبوسيقى مماثلة. ومبجرد أن تبدأ تشغيل مسار، فإنه MOTS فكرة
سيواصل تشغيل موسيقى مماثلة.

لتوليد طابور تشغيل MOTS، فإن النظام املوسيقي يستخدم دائًما أخر مسار أضيف في طابور التشغيل. 

استعرض أربع قوائم ملونة و99 مفضلة مرقمة.*3 

شغل املفضالت 

أزل مسارًا أو ألبوًما أو فناًنا من طابور التشغيل. 

أزل من الطابور 

 BeoSound 5 Encore تشغيل

معلومات 

MODE

COVERS

ARTISTS

ALBUMS

FAVOURITES

QUEUE

ADD TO        QUEUE

01

BLUE

YELLOW

GREEN

RED

02

04 

03 

Spring

TITLES
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اسم املسارالقوائم امللونة 

 MOTS حالة
للمصدر اخملتار 

املفضالت 
املرقمة 



اضغط متواصاًل 

 QUEUE أكد ميز اختر مسارًا 

 MODE أكد ميز اختر 
N.MUSIC

اضغط متواصاًل  اختر مسارًا أو ألبوًما 
أو فناًنا 

2* تشغيل طابور 

3* املفضالت 

يبني طابور التشغيل قائمة بنود املوسيقى )مسارات أو ألبومات إلخ( التي اخترتها لالستماع إليها. 
ميكنك وضع موسيقاك املفضلة في قوائم ملونة ومفضالت مرقمة لتتمكن من اختيارها بسرعة بواسطة وحدة التحكم عن بعد. ملزيد من املعلومات، انظر الدليل على موقع الويب 

 www.bang-olufsen.com/guides

أو

 FAVOURITES أكد ميز أكد اختر مفضلة مرقمة اختر قائمة ملونة 

اختر مسارًا 

 ADD TO اختر
 QUEUE

أكد 

 QUEUE اضغط متواصاًلميز
إلظهار اخليارات

أكد اختر بنًدا إلزالته   REMOVE اختر

نشط منط املشغل 

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO

GO
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معلومات 

لالستماع إلى راديو اإلنترنت، يجب أن يكون نظامك املوسيقي متصاًل باإلنترنت. اتصال اإلنترنت

مع راديو اإلنترنت ميكنك الوصول بسهولة إلى محطات راديو اإلنترنت حول العالم. 

االستماع إلى راديو اإلنترنت 

يشتغل النظام املوسيقي تلقائًيا على أخر محطة راديو شغلتها. 

ابحث عن محطة حسب العرض 

 COUNTRIES أو LANGUAGES أو GENRES اختر محطة راديو حسب
 .NAMES أو

استعرض أربع قوائم ملونة و99 مفضلة مرقمة. 
شغل مفضلة 

التالية أو السابقة 

في منط املشغل، شغل محطة الراديو التالية أو السابقة. 

 RADIO شغل

أضف محطة كمفضلة 
اجعل محطة راديو ما مفضلة مرقمة. 

 BeoSound 5 Encore تشغيل
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MODE

LANGUAGES

COUNTRIES

NAMES

FAVOURITES

Country

Dance

Comedy

College

Classical

Classic Rock

Electronica

Gospel

Folk

Always Country

GENRES

تشغيل محطة 
الراديو 

اعرض احملطات 
حسب 
Genres

 Languages
 Countries

 Names

قائمة القرص 
تبني احملتوى في 

العرض اخملتار 

نافذة القرص 
تبني نافذة عملية 

املستخدم 



إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Bang & Olufsen، ميكنك استخدامها لتشغيل محطة مرقمة املفضالت 
فورًا، فقط بضغط الرقم املوافق للمحطة املرقمة. لتشغل محطة محددة في قائمة ملونة، اضغط الزر 

امللون يتبعه الرقم. 

استعرضميز عرًضا 

 RADIO اختر

 FAVOURITES اختر قائمة أو مفضلة ميز
مرقمة  

شغل 

انتقل إلى أعلى أو أسفل 
لنمط املشغل 

 MODE أكد ميز

محطة الراديو السابقة أو التالية 
في منط املشغل 

استعرضافتح

مالحظة! يتم حتديث محطات الراديو تلقائًيا بصفة منتظمة لتعكس 
فقط احملطات التي تكون متاحة حالًيا. 

اختر

اضغط متواصاًل  اختر ADD TO رقم اختر محطة راديو 
متاح 

أكد 

GO

GO

GO

GOGO
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إعداد نظامك املوسيقي 

إذا كنت تعتزم تعليق النظام املوسيقي على جدار جبسي )يعرف أيًضا بجدار احلجارة غير املليطة أو اللوح اجلداري(، فإن رف اجلدار يجب اجلدران الفاصلة اخلفيفة  
تثبيته بدعامة قائمة عمودية. استخدم برغًيا كبيرًا لربط األخشاب مدور الرأس واحًدا )5 مم – 0.2 بوصة(، الذي يخترق اجلبس، مع ربطه 

مسافة 25 مم )1 بوصة( على األقل داخل دعامة قائمة عمودية. ولغرض االستقرار، استخدم برغيني إضافيني من النوع الذي يستخدم للجدران 
اجلبسية. وقد مت تقدير حامل السماعة لالستخدام على سطح جدار جبسي. 

معلومات 

يجب وضع النظام املوسيقي على جدار أو على أحد امللحقات االختيارية. اتبع التعليمات التالية لوضع النظام 
املوسيقي على اجلدار – باستخدام رف اجلدار القياسي. 

حدد موضع رف اجلدار 

ثبت رف اجلدار 

استخدم حجم ونوع البراغي وخوابير احلائط املناسبة – مع األخذ في 
االعتبار نوعية بناء اجلدار وحالته. استخدم ثالثة براغي/مثبتات 

تتحمل بحد أدنى 3.5 كجم )8 أرطال(. 
قبل تثبيت النظام املوسيقي على رف اجلدار، أدخل الكابالت في 

 .)B( املقابس املوافقة لها باألسطوانة املوجودة بخلفية النظام املوسيقي
ملزيد من املعلومات عن املقابس، ارجع إلى صفحة 16. 

ابحث عن املكان الصحيح للنظام املوسيقيى 
استخدم رف اجلدار والفاصل املصاحبني كنموذج معايرة لتحديد مكان 

حفر الثقوب. 
للتأكد من أن رف اجلدار مستٍو، ضع ميزان تسوية أعلى الدعامتني 

 .)A( املخصصتني
80 mm 
3.15"

140 mm 
5.5"

260 mm – 10.24"

A

B
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أنزل النظام املوسيقي من على الرف 

قف مبواجهة النظام املوسيقي من مقدمته:
لف األسطوانة عكس اجتاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن 

احلركة. أدخل قلًما رصاًصا أو شيًئا مشابًها في الثقب الصغير في 
اجلانب اخلارجي لألسطوانة وافتح برفق آلية القفل، كما يوضح 

الشكل )1(. عندئذ لف األسطوانة عكس اجتاه حركة عقارب الساعة 
حتى تتوقف عن احلركة )2(. 

افصل الكابالت من لوحة املقابس. 

مالحظة! املنتج ثقيل ويجب حمله بحرص. 

ثبيت النظام املوسيقي 

لف األسطوانة باجتاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن احلركة. 
أدخل قلًما رصاًصا أو شيًئا مشابًها في الثقب الصغير في اجلانب 
اخلارجي لألسطوانة وافتح برفق آلية القفل، كما يوضح الشكل )1(. 

عندئذ لف األسطوانة باجتاه حركة عقارب الساعة حتى تتوقف عن 
احلركة. يجب أن يكون أحد "الفراغات" في األسطوانة في وضع 

الساعة 12، كما يوضح الشكل )2(. 
اآلن ركب النظام املوسيقي على رف اجلدار )3( ولف األسطوانة 

باجتاه حركة عقارب الساعة إلحكام ربطها حتى يثبت النظام 
املوسيقي بإحكام على اجلدار )4(. 

شاشة العرض 

الغالف اخلارجي واألزرار 

استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة ملسح التراب من على النظام املوسيقي. وال تستخدم املنظفات 
السائلة أو منظفات البخاخات. 

امسح األتربة عن األسطح باستخدام قماش ناعم وجاف. إلزالة البقع أو األوساخ، استخدم قطعة 
قماش ناعمة منداة مبحلول ماء ومنظف لطيف، مثل صابون الصحون السائل. 

التنظيف 

مالحظة! يكون املستخدم مسئواًل عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. 

1

2

3

4

click

2

1

3

4

click

2

1
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التوصيالت

2* سلك مصدر التيار 

الكهربائي 

 ملزيد من املعلومات عن التوصيالت، انظر الدليل على موقع الويب 
 .www.bang-olufsen.com/guides

 ملعرفة معلومات عن كيفية توصيل النظام املوسيقي مبصدر التيار الكهربائي 
باستخدام كابل التيار الكهربائي املصاحب، من فضلك ارجع إلى الدليل اخلاص به. 

1* للوصول إلى راديو اإلنترنت وخادم NAS( DLNA( وخادم الطرف 

الثالث وإعداد BeoSound 5/BeoMaster 5 إلخ. 
مالحظة! وصل فقط بشبكة منطقة محلية )LAN( التي تقتصر على 

منزلك أو املبنى. 

توصيل اإلثرنت*1

 POWER LINK
مقبس Power Link لتوصيل السماعات 

 Power Link – توصيالت السماعات
 Power Link وصل سماعاتك النشطة باملقبس املسمى
واجعل اإلشارة تدور خالل حلقة من سماعة إلى سماعة. 

 .BeoLab ارجع إلى أدلة سماعات

USB
توصيل USB – لتخزين املوسيقى بصفة دائمة على مشغل 

قرص صلب خارجي. 

POWER
وصل النظام املوسيقي مبصدر التيار الكهربائي باستخدام 

كابل مصدر التيار الكهربائي املصاحب.*2 

 LINE IN
توصيل Line-in – لتوصيل مشغل MP3 مثل 

 .iPod

توصيل سماعات الرأس
عند توصيل سماعات الرأس في مقبسها، فإن 

السماعات، املوصلة بنظامك املوسيقي، يكتم صوتها. 

مالحظة! االستماع إلى الصوت العالي لفترات طويلة 
ميكن أن يضر حاسة السمع! 

USB
توصيل USB – لتخزين املوسيقي بصفة مؤقتة على 

 .USB شريحة

التوصيالت 

معلومات مهمة 

توجد مقابس التوصيالت الدائمة في الناحية اخللفية للنظام 
املوسيقي، بينما مقابس التوصيالت املؤقتة يسهل الوصول إليها 

أسفل الشاشة. 

التوصيالت

الستخدام BeoSound 5 Encore كلوحة تنقل ملجموعتك املوسيقية، يجب أن توصل مصدر موسيقى رقمية 
واحد أو عدة مصادر. 

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A
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ماذا تفعل إذا … 

معلومات مهمة 

ملعرفة املزيد عن نظامك املوسيقي، ابحث في الدليل على موقع الويب www.bang-olufsen.com/guides أو انظر قسم األسئلة الشائعة الدليل
على موقعنا على الويب. 

عندئذ … إذا كنت تريد أن … 

استخدم القرص إلدخال األرقام في رمزك السري. استخدم زر السهم األيسر  أو GO إلضافة رقم. استخدم زر السهم األمين  إلزالة األرقام إدخال الرمز السري عند بداية التشغيل … 
التي أدخلت سابًقا. لتخزين الرمز السري الذي أدخلته، لف القرص واختر STORE، ثم اضغط GO. ملزيد من املعلومات عن الرمز السري، انظر 

الدليل. 

استخدم املؤشر الختيار MODE. ثم لف القرص لالختيار من بني املصادر املتاحة، واضغط GO للتأكيد. التبديل بني املصادر … 

إذا كان املصدر الذي تريد اختياره ال يظهر في قائمة MODE، فالسبب املرجح لذلك أنه غير موصل. وصله وحاول مرة ثانية. اعرف سبب عدم إتاحة مصدر ما … 

استخدم املؤشر الختيار عرض، مثاًل Albums. ثم لف القرص الستعراض العرض املختار )استخدم السهم األيسر  لتوسعة العرض، عند إضافة مسار إلى طابور التشغيل … 
الضرورة( ولف القرص مرة ثانية للبحث عن املسار الذي تريد إضافته إلى طابور التشغيل. بعد اختيار املسار، اضغط متواصاًل GO، ثم لف 

 .GO واضغط ADD TO QUEUE القرص الختيار

حرك املؤشر الختيار QUEUE وسيظهر طابور التشغيل في قائمة القرص إلى اليمني. معاينة طابور التشغيل … 

استخدم املؤشر الختيار QUEUE، ثم لف القرص الختيار مسار عشوائي. اآلن اضغط متواصاًل GO، ولف القرص الختيار CLEAR محو طابور التشغيل … 
 .GO واضغط QUEUE

استخدم املؤشر الختيار QUEUE، ثم لف القرص للعثور على املسار الذي تريد إزالته. اآلن اضغط متواصاًل GO، ولف القرص الختيار إزالة مسار من طابور التشغيل … 
 .GO واضغط REMOVE

 … MOTS أيًضا عندما تشغل قائمة ملونة أو مفضلة مرقمة. انظر صفحة 10. استخدام مسار كبذرة ،MOTS يعمل أخر مسار في طابور التشغيل دائًما مبثابة بذرة

لف القرص للعثور على البند )مسار أو ألبوم أو فنان أو محطة راديو(، الذي تريد إضافته إلى قائمة ملونة. عندئذ اضغط متواصاًل GO، ولف عمل قائمة ملونة … 
 القرص الختيار لون واضغط GO للتأكيد. 

الحظ أنك ال تستطيع إضافة موسيقى من مصدري موسيقى مختلفني إلى قائمة ملونة، فكل مصدر موسيقى له قوائم املفضالت اخلاصة به. 

نشط N.MUSIC. لف القرص الختيار FAVOURITES واضغط GO، ثم لف القرص الختيار القائمة امللونة التي تريدها واضغط GO. تشغيل قائمة ملونة … 

استخدم املؤشر الختيار MODE، ثم لف القرص الختيار SETTINGS واستخدم املؤشر مرة ثانية لتمييز SYSTEM SETTINGS. اآلن لف تغيير لغة عروض الشاشة … 
 .GO ثم لف القرص الختيار لغة واضغط ،GO واضغط LANGUAGE القرص الختيار
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هذا اجلهاز مطابق الشتراطات 
.1999/5/EC (R&TTE) التوجيه

 

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, 
GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, 
RO, SE, SI, SK, TR.

تقر Bang & Olufsen، بموجب هذا، أن هذا النظام الصوتي الذي 
يعمل بنظام شبكة منطقة محلية السلكية مطابق للمتطلبات 

.1999/5/EC األساسية واالشتراطات ذات الصلة األخرى للتوجيه
 ميكن مراجعة بيان مطابقة االشتراطات على موقع الويب 

.www.bang-olufsen.com/guides

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
other intellectual property rights. Use of this  
copy right protection technology must be 
authorized by Rovi, and is intended for home and 
other limited viewing uses only unless otherwise 
authorized by Rovi. Reverse engineering or 
disassembly is prohibited. 

HDMI, the HDMI logo and High-Definition  
Multi media Interface are trademarks or registered 
trade marks of HDMI Licensing LLC. 

تكون املسافة من يد الشخص إلى هوائي املرسل أثناء االستخدام 
العادي لهذا املنتج 6 سم على األقل، وهي مسافة تزيد عن مسافة 

السالمة من التعرض للتردد الالسلكي التي تكون 4 سم.

Bang & Olufsen ال ميكنها ضمان جودة محطات راديو اإلنترنت 
املتاحة من مزودي البرامج.
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ال يجب التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية وأجزائها 
والبطاريات التي حتمل الشكل هذا مع النفايات املنزلية؛ يجب جمع 

جميع األجهزة الكهربائية واإللكترونية وأجزائها والبطاريات والتخلص 
منها على حدة.

عند التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية والبطاريات باتباع 
أنظمة اجلمع املتاحة في بلدك، فإنك بذلك حتمي البيئة وصحة 

اإلنسان وتسهم في االستخدام املتدبر والعقالني للموارد الطبيعية. 
كما أن جمع األجهزة الكهربائية واإللكترونية والبطاريات ونفاياتها 

مينع التلوث احملتمل للطبيعة باملواد اخلطرة التي قد تكون موجودة في 
املنتجات واألجهزة الكهربائية واإللكترونية.

سيساعدك تاجر جتزئة Bang & Olufsen وينصحك بالطريقة 
الصحيحة للتخلص من مثل تلك النفايات في بلدك.

إذا كان املنتج صغيرًا جًدا لوضع الشكل عليه، فإنه سيظهر في دليل 
املستخدم أو بشهادة الضمان أو على علبته.

 – )WEEE( التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية 
احلماية البيئية

تلتزم جميع منتجات Bang & Olufsen بقانون البيئة املطبق في 
جميع أنحاء العالم.
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