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يتضمن هذا الدليل معلومات إضافية عن املنتج ويشرح مبزيد من التفصيل بعض امليزات والوظائف 
من تعليمات التشغيل. 

ضمن أشياء أخرى، ميكنك العثور على معلومات عن اإلعدادات وكيفية تشغيل املنتج بواسطة وحدة 
حتكم عن بعد Bang & Olufsen وكيفية إتاحة مصادر موسيقاك الرقمية. 

هذا الدليل سيتم حتديثه بصفة منتظمة لكي يوضح، مثال، امليزات اجلديدة والوظائف التي تقدمها 
حتديثات البرنامج. 

ميكنك أيًضا العثور على معلومات إضافية عن املنتج في قسم األسئلة الشائعة على املوقع 

 

 .www.bang-olufsen.com/faq

عميلنا العزيز 

النسخة 2.0       1111

http://www.bang-olufsen.com/faq
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املنظر العام للقوائم، 4 

تعرف على منظر عام لقوائم الشاشة. 

التشغيل عن قرب، 5 

كيفية استخدام التحكمات املادية للنظام املوسيقي. 

 6 ،Beo6 أو Beo5 كيفية استخدام

 .Beo6 أو Beo5 كيفية تشغيل النظام املوسيقي بواسطة

 7 ،Beo4 كيفية استخدام

 .Beo4 كيفية تشغيل النظام املوسيقي بواسطة

تغيير اللغة، 8 

كيفية تغيير لغة الشاشة. 

تغيير زمن التشغيل، 9 

 .POWER SAVING كيفية تغيير إعداد منط

حتديث البرنامج، 10 

كيفية حتديث برنامج النظام املوسيقي. 

نظام الرمز السري، 11 

كيفية استخدام نظام الرمز السري. 

ضبط إعدادات الصوت، 13 

كيفية عمل ضبطات التوازن واجلهير وعلو طبقة الصوت، إلخ. 

إعدادات اخلدمة، 14 

 .SERVICE SETTINGS تعرف على ما ميكنك عمله في قائمة

إعدادات الشبكة، 15 

 .NETWORK SETTINGS تعرف على ما ميكنك عمله في قائمة

 17 ،Option األدوار وإعداد

 .Option كيفية تغيير األدوار للمصادر، وتغيير أسماء املصادر وإعداد

كيفية إتاحة املوسيقى، 18 

كيفية إتاحة مصادر املوسيقى لالستماع إليها. 

إنشاء قوائم ملونة ومفضالت مرقمة، 24 

كيفية عمل قوائم تشغيل شخصية. 

 25 ،MOTS

 .MOTS العثور على معلومات عن

احملتويات 
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املنظر العام للقوائم 

 VOLUME
 BALANCE

 BASS
 TREBLE

 LOUDNESS

 LANGUAGE
 POWER SAVING

 SOFTWARE UPDATE
 AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE

RESCAN MUSIC STORAGE
 LATEST RELEASE INFORMATION

 ABOUT
 CHANGE PINCODE

 N.RADIO BUFFER
 MOTS

MUSIC STORAGE

 <<MUSIC STORAGE NAME>>
 )هنا يمكنك تهيئة تخزينات موسيقاك من أجل زري 

 ).CDو N.MUSIC

 COVERS
 ARTISTS
 ALBUMS

 TITLES
 FAVOURITES

 QUEUE

 COVERS
 ARTISTS
 ALBUMS

 TITLES
 FAVOURITES

 QUEUE

 GENRES
 LANGUAGES
 COUNTRIES

 NAMES
 FAVOURITES

 SOUND

 SYSTEM SETTINGS

 MAINTENANCE

 SERVICE SETTINGS

 NETWORK INFO

 NETWORK SETTINGS

 ROLES

USB( A.MEM - أمامي( 

ETHERNET/USB( N.MUSIC/CD - خلفي(  

 RADIO

A.AUX )توصيل بكابل( 

 SETTINGS
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التشغيل عن قرب 

إن نظامك املوسيقي مصمم للتشغيل عن قرب. 
استعرض املوسيقى واحملطات واعمل اختيارات. 

 الزر GO – يستخدم لتأكيد االختيارات 

اضغط متواصال GO لرؤية اخليارات التي لديك 

عند اختيار بند. 

قرص حجم الصوت - يستخدم 

لضبط حجم الصوت

املؤشر - يستخدم لرؤية االختيار

زر االستعداد 

التنقل لليسار - ادخل إلى القوائم الفرعية أو 

 العروض الفرعية 

التنقل لليمني – انتقل مستوى واحد للخلف 

في القوائم والعروض. غادر القوائم بدون تخزين

 القرص - يستخدم لالستعراض  

إلجراء نظرة عامة سريعة على موسيقاك، لف 

القرص بسرعة في أي من االجتاهني. تتغير 

قائمة القرص لتبني احلروف األبجدية بدالً من 

االسم أو العنوان الكامل 



 Living Room

TV N.MUSIC RADIO

DTV A.MEM CD

ST
OP PLAY

BACK
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 Beo6 أو Beo5 كيفية استخدام

زر وظيفة 
املس الشاشة الختيار املصادر املتاحة 

 MOTS ابذر بند تشغيل من أجل

 Beo5/Beo6 ارجع خالل عروض شاشة

أظهر أزرار املشهد 
اضغط مرة أخرى لتعود 

أظهر األرقام لتختار ملف موسيقى أو محطة راديو 
اضغط مرة أخرى لتعود 

اضغط إليقاف االستماع 

ابدأ االستماع 

 اختر قائمة ملونة. ثم اتبع ذلك باختيار رقم لتشغيل محطة راديو محددة. اضغط قرص حجم 
الصوت بجوار اللون 

اختر مفضلة مرقمة 

لف لتضبط حجم الصوت 
لكتم الصوت، لف بسرعة باجتاه عكس حركة عقارب الساعة 

 .MOTS اضغط لبدء االستماع. اضغط متواصال لبذر بند تشغيل من أجل

ادخل إلى األلبومات أو الفنانني أو تنقل خالل ملفات املوسيقى أو محطات الراديو. 

ادخل إلى األلبومات أو الفنانني 

تنقل خالل ملفات املوسيقى أو محطات الراديو 

حتول إلى منط االستعداد 

إذا كنت تستخدم Beo5 أو Beo6، يجب 
تهيئتها لالستخدام مع النظام املوسيقي. اتصل 

بتاجر التجزئة. 

STOP

PLAY

 N. MUSIC

1 – 99

+



TV LIGHT RADIO 

DTV DVD CD 

V.MEM TEXT A.MEM

7 8 9 

4 5 6 

LIST 0 MENU 

1 2 3 

STOP PLAY

BACK
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تبني لك شاشة Beo4 املصدر املنشط أو الوظيفة 

شغل N.MUSIC. اضغط LIST إلظهار N.MUSIC في شاشة Beo4. إذا لم تكن N.MUSIC متاحة، انظر الدليل املرفق 
مع Beo4 إلضافتها إلى قائمة الوظائف. 

 Beo4 في شاشة A.AUX إلظهار LIST املصدر املوصل عن طريق موصل أجهزة الصوت اخلارجية(. اضغط( A.AUX شغل مصدر

  Beo4 في شاشة MOTS إلظهار LIST اضغط .MOTS ابذر بند تشغيل من أجل

شغل الراديو 

شغل املصدر املهيأ لهذا الزر، انظر صفحة 17

اضغط الختيار مصدر USB املوصل في مقدمة النظام املوسيقي

اختر مفضلة مرقمة لالستماع إليها 

 .Beo4 اعرض "أزرارًا" إضافية لوظائف أو مصادر في شاشة
استخدم  أو  لدخول القائمة واضغط زر الوسط للقبول 

 LIST زر الوسط والتنقل؛ اقبل االختيارات أو تنقل في قائمة

تنقل خالل ملفات املوسيقى أو محطات الراديو 

ادخل إلى األلبومات 

اختر قائمة موسيقى أو راديو ملونة 
اتبع ذلك باختيار رقم لالستماع إلى محطة راديو محددة 

اضبط حجم الصوت 
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر 

اضغط إليقاف االستماع 

 MOTS اضغط لبدء االستماع. اضغط متواصال لبذر بند تشغيل من أجل
اضغط الختيار وقبول اإلعدادات 

حتول إلى منط االستعداد 

 Beo4 كيفية استخدام

ميكن أيضا تشغيل النظام املوسيقي بواسطة 
 .Beo4 وحدة التحكم عن بعد

1 – 9

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

 N. MUSIC

CD

A.MEM

MOTS

RADIO
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تغيير اللغة 

ميكنك تغيير لغة الشاشة لنظامك املوسيقي 
في أي وقت.

ومبجرد اختيار لغة، فإن جميع القوائم 
ورسائل الشاشة تعرض بهذه اللغة. 

ميكنك تغيير لغة شاشة نظامك املوسيقي حسب 

تفضيلك. 

تغيير اللغة ... 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .SYSTEM SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط LANGUAGE لف القرص الختيار  >

لف القرص الختيار اللغة التي تريدها واضغط GO لتخزين   >
اإلعداد، أو … 

… اضغط  ملغادرة القائمة بدون تخزين.   >

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE            ENGLISH      ESPAÑOL

FRANÇAIS 

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

 SYSTEM ميكنك اختيار لغتك املفضلة في قائمة
 SETTINGS. ستظهر لغة الشاشة احلالية عند إدخالها، 

 .ENGLISH هنا؛
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تغيير زمن التشغيل 

إذا كنت تريد لنظامك املوسيقي أن يشتغل 
أسرع، ميكنك تغيير استهالك طاقة منط 

االستعداد. 

ميكنك تقصير زمن التشغيل بتغير استهالك طاقة منط 

االستعداد لنظامك املوسيقي. 

تغيير استهالك الطاقة …

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .SYSTEM SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط POWER SAVING لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط NO أو YES لف القرص الختيار  >
استخدم املؤشر ملغادرة القائمة.   >

الحظ أن إعداد قائمة POWER SAVING على NO سيزيد 
استهالك طاقة منط االستعداد للنظام املوسيقي. 

POWER SAVING    YES      YES

NO 

ميكنك تغيير استهالك طاقة منط االستعداد في قائمة 
SYSTEM SETTINGS. سيظهر اإلعداد احلالي عند 

 .YES إدخاله، هنا؛
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حتديث البرنامج 

ميكنك حتديث البرنامج "يدوًيا" أو إعداد 
النظام للتحديث تلقائًيا، عندما يتاح 

 

برنامج جديد. 

ال تفصل سلك الطاقة من اجلهاز بينما يكون حتديث 
البرنامج جارًيا. 

ميكنك اختيار حتديث البرنامج يدويًا أو إعداد النظام 

لتحديث البرنامج تلقائًيا. 

حتديث البرنامج يدويًا ... 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >
 .MAINTENANCE استخدم املؤشر لتمييز  >

 UPDATE SOFTWARE لف القرص الختيار  > 
 .GO واضغط

ستعرض الشاشة شعار Bang & Olufsen وستظهر   >
 Checking for new software -‘ :الرسالة اآلتية

 .’Press GO to cancel

عند اكتمال حتديث البرنامج، ستظهر الرسالة   >
‘Download completed‘ بالشاشة. إذا لم يكن هناك 

 No new‘ برنامج جديد متاح، ستظهر الرسالة
software update available’ بالشاشة. 

اضغط زر االستعداد بالنظام املوسيقي لتحويله إلى منط   > 
االستعداد وانتظر إلى أن يشغل النظام نفسه مرة ثانية 

لتطبيق حتديث البرنامج. 

مالحظة! حتديث البرنامج يدوًيا هو عملية تتم مرة احدة وال 
 AUTOMATIC SOFTWARE‘ تؤثر على اإلعداد

 .’UPDATE

مالحظة! يتأثر االستماع عند حتديث البرنامج يدويا. 

التحديث التلقائي للبرنامج ... 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >
 .MAINTENANCE استخدم املؤشر لتمييز  >

 AUTOMATIC SOFTWARE لف القرص الختيار  >
UPDATE، ثم اختر YES. يكون اإلعداد معطال من 

املصنع. 
 ،"AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE" لتمكني  >
لف القرص الختيار ENABLED واضغط GO للتخزين. 

استخدم املؤشر ملغادرة القائمة.   >

 AUTOMATIC" مالحظة! نحن ننصح بتمكني اإلعداد
SOFTWARE UPDATE". إذا كان اإلعداد معطال، فإن 

النظام ال يبحث تلقائًيا عن حتديثات البرنامج اجلديدة. 

مالحظة! ال يوجد بنظامك املوسيقي مصدر داخلي للوقت. 
ويعني ذلك أن نظامك املوسيقي سيبحث تلقائًيا عن حتديثات 

البرنامج كل ثمانية أيام طبًقا جلدول زمني مستقل وليس متزامًنا 
مع أنظمة موسيقى BeoSound 5 Encore األخرى.
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نظام الرمز السري 

ميكنك تنشيط نظام رمزر سري وعمل رمز 
سري من اختيارك. ويصبح نظام الرمز 

السري غير نشط عندما تخزن رمز سري 
خال. 

يعنى استخدام الرمز السري أنه عند فصل 
نظامك املوسيقي من مأخذ التيار الكهربائي 

ألكثر من 30 دقيقة تقريًبا، فإنه ميكن 
تنشيطه مرة أخرى فقط بتشغيله وإدخال 

رمزك السري. 

وإذا لم تدخل الرمز السري، فإن النظام 
املوسيقي يتحول تلقائًيا إلى منط االستعداد 

بعد 3 دقائق تقريًبا. 

لتنشيط نظام الرمز السري … 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >
 .MAINTENANCE استخدم املؤشر لتمييز  >
 CHANGE PINCODE لف القرص الختيار  > 

 .GO واضغط
لف القرص إلدخال الرمز السري املكون من 4 أرقام الذي   >
اخترته، واضغط GO لتأكيد كل رقم. استخدم زر السهم 

األمين حلذف األرقام، عند الضرورة. إذا حذفت جميع 
األرقام، فإن املدخل يتم إلغاؤه. 

 .GO واضغط STORE لف القرص الختيار  >
أدخل الرمز السري مرة ثانية واضغط GO لتأكيد كل رقم.   >

 .GO واضغط STORE لف القرص الختيار  >

إللغاء تنشيط نظام الرمز السري … 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >
 .MAINTENANCE استخدم املؤشر لتمييز  >
 CHANGE PINCODE لف القرص الختيار  > 

 .GO واضغط
 GO لف القرص إلدخال رمزك السري احلالي، اضغط  >

لتأكيد كل رقم. استخدم زر السهم األمين حلذف جميع 
األرقام واختر STORE. سيعطل ذلك حماية الرمز السري. 

يجب عليك اآلن تخزين رمز سري "خال". ولعمل ذلك، لف   >
القرص الختيار STORE واضغط GO مرتني.

إدخال رمز سري غير صحيح خمس مرات سيؤدي إلى غلق 
النظام املوسيقي ملدة ثالث ساعات، وال ميكن تشغيله خاللها. 

لتغيير الرمز السري ... 

.MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >
 .MAINTENANCE استخدم املؤشر لتمييز  >
 CHANGE PINCODE لف القرص الختيار  > 

 .GO واضغط
إذا كان نظام الرمز السري منشطا، يجب أن تدخل رمزك   >

السري احلالي قبل أن تتمكن من تغيير الرمز السري. 
ولعمل ذلك، لف القرص إلدخال رمزك السري احلالي، ثم 

اضغط GO لتأكيد كل رقم. استخدم زر السهم األمين 
حلذف األرقام، عند الضرورة. 

 .GO واضغط STORE لف القرص الختيار  >
اآلن لف القرص إلدخال رمز سري مكون من 4 أرقام   >

تختاره، واضغط GO لتأكيد كل رقم. استخدم زر السهم 
األمين حلذف األرقام، عند الضرورة. 

لف القرص الختيار STORE واضغط GO للتأكيد.   >
أدخل الرمز السري مرة ثانية واضغط GO لتأكيد كل رقم.   >

 .GO واضغط STORE لف القرص الختيار  >

 الحظ أنه ال ميكن تغيير الرمز السري 10 مرات خالل فترة 
3 ساعات. 

1

2

3

4

ENTER CURRENT PIN CODE                       5

REMAINING ATTEMPTS: 5                      6

7

8

9

STORE
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معلومات مفيدة … 

إذا طلب منك إدخال رمز سري في املرة األولى التي تنشط 
فيها النظام املوسيقي، ولم تكن قد استلمت رمزا سريا من 

تاجر جتزئة Bang & Olufsen، اتصل بتاجر التجزئة 
للحصول على رمز سري قبل املواصلة. 

 Bang & Olufsen إذا نسيت رمزك السري، اتصل بتاجر جتزئة
لتحصل على رمز رئيسي من Bang & Olufsen. وأنت 

حتتاج إلى الرمز الرئيسي إلعادة تنشيط نظامك املوسيقي. 

<< نظام الرمز السري 
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ضبط إعدادات الصوت 

خزن إعدادات الصوت املفضلة. عندما تخزن 
إعداد صوت، يبدأ نظامك التشغيل عند هذا 

املستوى في كل مرة تشغله فيها. 

تكون إعدادات الصوت مضبوطة مسبًقا من 
املصنع على قيم محايدة تناسب معظم 

مواقف االستماع. 

ضبط حجم الصوت أو اجلهير أو علو طبقة الصوت 

ميكنك أن تضبط مسبًقا مستويات حجم الصوت واجلهير 

وعلو طبقة الصوت والتوازن. 

وتعوض ميزة علو الصوت عن فقد األذن البشرية 

حساسيتها للترددات العالية واملنخفضة. وتلك الترددات 

تقّوى عند مستويات أحجام الصوت املنخفضة بحيث 

تصبح املوسيقى املنخفضة أكثر حيوية. 

عمل إعدادات الصوت ... 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .SOUND استخدم املؤشر لتمييز  >
لف القرص الختيار عنصر الصوت الذي تريد أن تضبطه؛   >

VOLUME ،BALANCE ،BASS ،TREBLE أو 

LOUDNESS واضغط GO. وتكون القيمة احلالية هي 

"تركيز القرص" عند اإلدخال. 
لف القرص لضبط إعداد الصوت واضغط GO لتخزين   >

اإلعداد بصفة دائمة، أو … 
… اضغط  لتخزين اإلعداد بصفة مؤقتة.   >

أثناء ضبط الصوت، تستجيب السماعات حسب الضبط. 

حجم الصوت 0 يكتم الصوت. وال ميكن تخزين مستوى حجم 
صوت 0 أو مستويات حجم صوت أعلى من 75. 

 VOLUME

 BALANCE

 BASS

 TREBLE

 LOUDNESS
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إعدادات اخلدمة 

في قائمة SERVICE SETTINGS، ميكنك 
زيادة زمن ذاكرة التخزين املؤقت لراديو 

.MOTS اإلنترنت وتعطيل وظيفة

الختيار مخزن املوسيقى الذي تريد 
استخدامه، انظر صفحة 22 

ذاكرة تخزين N.RADIO املؤقت 

إذا كان الصوت متقطعا عندما تستمع إلى راديو اإلنترنت، 

ميكنك حتسني االستقبال من اتصال إنترنت ضعيف أو تدفق 

راديو إنترنت ضعيف بزيادة زمن ذاكرة التخزين املؤقت. 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط N.RADIO BUFFER لف القرص الختيار  >

لف القرص الختيار طول ذاكرة التخزين املؤقت بالثواني   >
 .GO واضغط

الحظ أنه عند زيادة طول ذاكرة التخزين املؤقت، فإن زمن 
تشغيل راديو اإلنترنت رمبا يزيد أيًضا. 

 MOTS تعطيل

تستخدم وظيفة MOTS تلقائًيا أخر ملف موسيقى في 

طابور التشغيل لتوليد سلسلة ال نهائية من ملفات 

املوسيقى املماثلة. وتكون MOTS ممكنة من املصنع. ومع 

ذلك، إذا كنت تريد فقط االستماع إلى املوسيقى التي 

 .MOTS اخترتها حتديدا، ميكنك تعطيل وظيفة

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط MOTS لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط DISABLED لف القرص الختيار  >

عند تكون MOTS معطلة، فإن املوسيقى تشتغل فقط عندما 
تضيفها يدوًيا إلى طابور التشغيل. ملزيد من املعلومات عن 

MOTS، انظر صفحة 25. 
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إعدادات الشبكة 

ميكنك إعداد نظامك لشبكة إما بواسطة 
اتصال سلكي أو السلكي. ومن أجل االتصال 
 Bang & Olufsen األكثر اعتمادية، تنصح

بعمل اتصال سلكي. 

كما تنصح Bang & Olufsen بأن 
تستخدم موجه ونقطة وصول منفصلة - موجه 
Network Link - لضمان االستماع األكثر 

اعتمادية للموسيقى الرقمية. 

 ملزيد من املعلومات عن إعداد شبكة 
Bang & Olufsen، اتصل بتاجر التجزئة. 

ملزيد من املعلومات عن مصادر املوسيقى 
املمكنة، انظر صفحة 18

 Network Link وصل أحد طرفي كابل اإليثرنت مبوجه

والطرف اآلخر مبقبس اإليثرنت بالنظام املوسيقي. تكون 

ميزة DHCP ممكنة افتراضًيا وسيتهيأ النظام املوسيقي 

على النحو الصحيح للشبكة. إذا كانت ميزة DHCP مت 

تعطيلها، اتبع التعليمات حتت "االتصال بشبكة تلقائًيا …". 

إذا حدث لسبب ما، أنه لم يتم تعيني عنوان IP وقناع 

ا، اتبع  الشبكة الفرعية والبوابة وخادم DNS تلقائًي

التعليمات حتت "االتصال بشبكة يدوًيا …". 

ا ...  االتصال بشبكة تلقائًي

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .NETWORK SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط ADVANCED لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط DHCP لف القرص الختيار  >
لف القرص الختيار ENABLED واضغط GO. اآلن   >

سيتهيأ نظامك املوسيقي على النحو الصحيح بشبكتك. 

االتصال بشبكة يدويًا ... 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .NETWORK SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط ADVANCED لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط DHCP لف القرص الختيار  >
 .GO واضغط DISABLED لف القرص الختيار  >

لف القرص الختيار عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية   >
 .GO واضغط DNS والبوابة وخادم

 .GO لف القرص الختيار القيمة واضغط  >
كرر اإلجراء لكل بند قائمة ذي صلة.   >

عمل توصيل سلكي 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOSOUND 5
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1* إذا لم يظهر اسم موجه شبكتك في القائمة، فإن املوجه 

رمبا يكون مهيئا لكيال يظهر SSID. وفي هذه احلالة، اختر 
 WIRELESS – بدال من WIRELESS – MANUAL

AUTO، واستخدم القرص الختيار البلد ثم اضغط بعد ذلك 

GO. بعد ذلك، استخدم القرص إلدخال SSID، نوع تشفير 

الشبكة وكلمة املرور للشبكة الالسلكية واضغط GO بعد كل 
قيمة تدخلها. انظر الدليل املرفق مع موجه الشبكة ملزيد من 

املعلومات.

ملزيد من املعلومات عن موجه Network Link، انظر الدليل 
 .Network Link املرفق مع موجه

يدعم نظامك املوسيقي wi-fi WLAN 802.11 a/n، التي 
تكون GHz 5. وإذا كان موجه الشبكة ال يدعم GHz 5، فإن 
النظام املوسيقي يكون غير قادر على االتصال السلكيا. ملزيد 

من املعلومات، اتصل بتاجر التجزئة. 

ميكنك عمل اتصال السلكي بالشبكة تلقائًيا بواسطة 

WPS )إعداد محمي بواسطة واي فاي( أو ميكنك عمل 

 .WPS االتصال يدويًا إذا كان موجه الشبكة ليس به ميزة

ونحن نفترض أنك مكنت خدمة DHCP بشبكتك. 

ا ...  االتصال بشبكة تلقائًي

اضغط زر WPS  مبوجه Network Link لتنشيط   >
 .WPS ميزة

استخدم املؤشر لتمييز MODE بنظامك املوسيقي.   >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .NETWORK SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط WIRELESS – WPS لف القرص الختيار  >

انتظر إلى أن يظهر اسم شبكة املوجه والرسالة   >
‘CONNECTED’ في الشاشة بنظامك املوسيقي. اآلن 

تهيأ نظامك املوسيقي على النحو الصحيح بشبكتك. 

االتصال بشبكة يدويًا ... 

استخدم املؤشر لتمييز MODE بنظامك املوسيقي.   >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .NETWORK SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 WIRELESS – AUTO لف القرص الختيار  > 

 .GO واضغط
انتظر إلى أن تعرض الشاشة قائمة مبوجهات الشبكة.   >

 1*.GO اختر موجه شبكتك واضغط  >
أدخل كلمة املرور لشبكتك الالسلكية واضغط GO. انتظر   >

إلى أن يظهر اسم موجه الشبكة والرسالة 
‘CONNECTED’ في الشاشة بنظامك املوسيقي. اآلن 

تهيأ نظامك املوسيقي على النحو الصحيح بشبكتك. 

<< إعدادات الشبكة 

رؤية معلومات الشبكة عمل اتصال السلكي 

ميكنك رؤية اإلعدادات التي مت عملها التصال شبكتك في 

 .NETWORK INFO قائمة

استخدم املؤشر لتمييز MODE بنظامك املوسيقي.   >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

استخدم املؤشر لتمييز NETWORK INFO. واآلن   >
ميكنك رؤية حالة إعداد الشبكة. 
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  Option األدوار وإعداد

في قائمة ROLES، ميكنك تغيير زر وحدة 
التحكم عن بعد الذي يجب أن ينشط مصدر 

 .N.MUSIC

ط زر N.MUSIC مصدر  من املصنع، ينشِّ
N.MUSIC، الذي يوصل عن طريق مقبس 

UPnP، بينما ينشط زر CD املصدر املوصل 

مبقبس USB اخللفي.

في Beo4، يوجد زر N.MUSIC في قائمة 
LIST. وإذا كان لديك Beo4 ميكنك أن تغير 

اسم املصدر وأن جتعل زر CD ينشط مصدر 
N.MUSIC بدال منه. وإذا كان لديك بالفعل 

مصدر مهيء لزر CD، فإنه سيعاد تيهئته 
 .N.MUSIC لزر

من املمكن أن تغير إعداد Option بواسطة 
وحدة التحكم عن بعد طبًقا إلعداد نظامك 

املوسيقي.

تغيير أسماء املصادر 

من أجل وصول أسهل إلى مصدر N.MUSIC بواسطة وحدة 

التحكم عن بعد، ميكنك إعداد النظام من أجل تنشيط 

 .CD عن طريق زر N.MUSIC مصدر

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >

 .ROLES استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط N.MUSIC أو CD لف القرص الختيار  >

مالحظة! عندما تغير اسم املصدر إلى CD بنظامك 
املوسيقي، يجب أن تستخدم زر CD في Beo4، ويجب عليك 

استبدال كلمة N.MUSIC، عند ذكرها في تسلسالت 
 .CD التشغيل، بكلمة

 Option إعداد

 Option يًا أن تغير إعداد اعتمادًا على إعدادك، قد يكون ضرور

اخلاص بنظامك املوسيقي. 

إعداد Option لنظام الصوت …

 .LIST اضغط ،Beo4 بينما تضغط متواصاًل الزر • في  >
حرر كال الزرين.   >

اضغط LIST تكرارًا إلظهار ?OPTION في Beo4، اضغط   >
زر الوسط. 

استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار A.OPT في   >
شاشة Beo4 وأدخل الرقم املناسب )5، 4 أو 0(.*1 

النظام املوسيقي له ثالثة إعدادات Option مختلفة

Option 5. )اإلعداد االفتراضي( يستخدم إذا كنت تريد 

تشغيل نظامك املوسيقي بواسطة وحدة حتكم عن بعد. 
Option 4. إذا كان لديك نظامني موسيقيني في نفس الغرفة، 

 .Option 4 في BeoSound 5 Encore ميكنك إعداد
 BeoSound 5 Encore يستجيب ،Option 4 في

 2*.LINK فقط ألوامر التحكم عن بعد التي تصدر من
Option 0. إذا كنت ال تريد أن يستجيب نظامك املوسيقي 

للتشغيل عن بعد، ميكنك إعداده في Option 0 للتشغيل 
عن قرب فقط.

1* لتغيير إعدادات Option بواسطة Beo6، انظر دليل  

.Beo6

2* اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  

.CD ثم اضغط زر مصدر، مثل .Beo4 في شاشة LINK



18

كيفية إتاحة املوسيقى 

قبل أن تبدأ استخدام النظام، يجب أن 
توصله باإلنترنت وجعل مصادر املوسيقى 
التي تريد أن تستخدمها متاحة. ونظامك 

املوسيقي به مصادر متعددة من أجل جتربتك 
املوسيقية - راديو إنترنت، موسيقى على 

 BeoSound 5 ،قرص صلب/USB ذاكرة
أو حتى جهاز تخزين ملحق بالشبكة 

 .)NAS(

يستطيع تاجر التجزئة مساعدتك في إعداد 
النظام وإتاحة املصادر. 

إلتاحة املوسيقى، يجب أن تختار أيًضا مخزن 
موسيقى، انظر صفحة 22. 

 NAS مالحظة! إذا كان مصدر املوسيقى الرئيسي هو

موصل، ميكنك تغيير “اسم املصدر” لتنشطه مباشرة 

بواسطة زر ‘CD’ في Beo4، انظر صفحة 17. 

 
إعداد املصنع 

املخزن على اإليثرنت   =   N.MUSIC

USB، اخللفي   =   CD

BEOSOUND 5

LINE
IN

POWER
LINK

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

INTERNET RADIO

HDD

ميكنك توصيل مصادر متعددة بنظامك املوسيقي. 

(N.MUSIC)

(N.MUSIC)

(CD, USB – back)

(A.AUX)
(A.MEM, 

USB – front)
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 USB تشغيل املوسيقى من مصدر

ميكنك تشغيل املوسيقى اخملزنة على وسيلة USB. عندما 

تكون وسيلة USB موصلة بالنظام املوسيقي، سيظهر 

مصدر A.MEM في قائمة MODE لالختيار، أو ميكنك اختيار 

 .CD أو N.MUSIC موصلة مبصدر USB وسيلة

 قد يستغرق األمر بعض الوقت قبل إمكانية اختيار 
N.MUSIC ،A.MEM أو CD في قائمة MODE. وسوف 

يستغرق النظام املوسيقي بعض الوقت إلكمال مسح محتوى 
 N.MUSIC ،A.MEM في الوقت نفسه، ستكون .USB وسيلة

أو CD مميزة باللون الرمادي. 

ال ميكنك تشغيل املوسيقى املخزنة على وسيلة USB، إذا 
.)DRM( كانت محمية بواسطة إدارة احلقوق الرقمية

 ... N.MUSIC/CD أو A.MEM تنشيط مصدر

 .USB بأحد موصالت USB وصل وسيلة  >
 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >

 .CD أو N.MUSIC ،A.MEM لف القرص الختيار  >
ميكنك اآلن اختيار املوسيقى التي تريد االستماع إليها   >
باستخدام استعراض األغلفة ضمن الفئات املختلفة - مبا 

 .MOTS في ذلك

الحظ أن فقط MOTS هي التي جتري حسابات للتشغيل 
عندما يكون نظامك املوسيقي في منط االستعداد ورمبا 

تستغرق بعض الوقت لتكمل احلسابات. وكلما زادت ملفات 
املوسيقى املخزنة على وسيلة USB، كلما طال الوقت 

املستغرق للحسابات. 

تختلف طريقة تصنيف املوسيقى الرقمية وعرض األغلفة 
 حسب املعلومات املتاحة في ملفات املوسيقى الرقمية. ملزيد 
من املعلومات عن ملفات املوسيقى الرقمية، انظر األسئلة 

 الشائعة عن BeoSound 5 Encore على املوقع 
 .www.bang-olufsen.com/faq

ميكن أن يشغل النظام املوسيقي تقريًبا تنسيق أي 

 

MP3 ملف موسيقى رقمية في السوق، مبا في ذلك 
  وWMA وFLAC. ملزيد من املعلومات، انظر 

 .www.bang-olufsen.com

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

A.MEM

N.MUSIC

 RADIO

SETTINGS

POWER
LINK

POWER
DC

5 V
0.5 A

يوجد بالنظام املوسيقي موصالن USB – واحد في أسفل 
الشاشة، موصل مبصدر A.MEM وواحد مبؤخرة النظام 

املوسيقي، موصل مبصدر N.MUSIC/CD. ملزيد من 
املعلومات، انظر تعليمات التشغيل. 

http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/
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تشغيل املوسيقى من مصدر موصل بكابل 

ميكنك توصيل أي جهاز موسيقى نقال بنظامك املوسيقي. 

وميكن أن يزودك تاجر جتزئة Bang & Olufsen بكابل التوصيل 

الصحيح. 

تنشيط مصدر التوصيل بكابل ... 

وصل جهاز املوسيقى الرقمية بواسطة الكابل مبقبس   >
 .LINE IN

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط A.AUX لف القرص الختيار  >

اختر املوسيقى التي تريد االستماع إليها مباشرة على   >
اجلهاز النقال. 

عن التشغيل ... 

عندما تستمع إلى املوسيقى من مصدر موصل بكابل، فإنك   –
تتنقل في املوسيقى وتبدأ وتوقف التشغيل مباشرة باجلهاز 

النقال. 
ميكنك ضبط حجم الصوت إما بالنظام املوسيقي أو باجلهاز   –

النقال. 
لن يظهر النظام األغلفة عندما تشغل موسيقى من مصدر   –

موصل بكابل. 
ال تنطبق ميزة MOTS على املوسيقى التي تشغلها من   –

مصدر موصل بكابل. 

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

A.MEM

N.MUSIC

 RADIO

A.AUX

SETTINGS

وصل أحد طرفي كابل التوصيل بجهاز املوسيقى النقال، مثال 
 LINE IN إلى خرج سماعات رأس، والطرف اآلخر مبقبس

بالنظام املوسيقي. ملزيد من املعلومات، انظر تعليمات 
التشغيل. 
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تشغيل راديو اإلنترنت 

لالستماع إلى الراديو، يجب توصيل النظام املوسيقي 

باإلنترنت. ورمبا يتولى تاجر جتزئة Bang & Olufsen تركيب 

النظام، وإال انظر صفحة 15 عن إعدادات الشبكة. 

تنشيط راديو اإلنترنت ... 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط RADIO لف القرص الختيار  >

 GO اختر احملطة التي تريد االستماع إليها واضغط  >
لتشغيلها. 

قد يستغرق األمر بضع ثوان قبل أن تسمع الصوت. ويتوقف 
 الوقت على سرعة اتصال اإلنترنت، وطول ذاكرة تخزين 
 N.Radio املؤقت وأداء محطة الراديو التي تتصل بها. 

ملزيد من املعلومات عن ذاكرة تخزين N.Radio املؤقت، انظر 
صفحة 14. 

ميكنك إضافة محطات الراديو املفضلة إلى قائمة مفضالت 
لتتيح لك اختيارًا سريًعا. انظر صفحة 24 ملعرفة معلومات عن 

القوائم امللونة واملفضالت املرقمة. 

قد يستغرق األمر بعض الوقت لتنزيل محطات راديو اإلنترنت. 
ويدل على عملية التنزيل في الركن األيسر العلوي الرسالة 

‘Loading’، وبجوار القرص مؤشر يتحرك على طوال نصف 
الدائرة الرمادية. 

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

A.MEM

N.MUSIC

RADIO

A.AUX

SETTINGS
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N.MUSIC تشغيل املوسيقى من مصدر

يتيح لك النظام املوسيقي الوصول إلى مكتبة املوسيقى 

الرقمية على شبكتك. وميكن أن تكون مكتبة املوسيقى 

 NAS أو نطاق مختار من أجهزة BeoSound 5 الرقمية إما

القياسية. وميكنك إضافة أكثر من مكتبة موسيقى واحدة 

إلى نظامك املوسيقي. والستخدام مصدر N.MUSIC، فإن 

النظام املوسيقي يجب أن يكون موصال بالشبكة.

الستخدام BeoSound 5 كمكتبة موسيقى، يجب أن تعده 

ليعمل كخادم للموسيقى. 

ورمبا يتولى تاجر جتزئة Bang & Olufsen تركيب النظام، وإال 

فانظر صفحة 15 عن إعدادات الشبكة. 

 )NAS أو BeoSound 5( إذا أغلقت تخزين مكتبة املوسيقى

فإنك لن تستطيع تشغيل املوسيقى من التخزين. وعند 

تشغيل التخزين مرة ثانية، فإن نظامك املوسيقي 

سيتصل مرة ثانية تلقائًيا باملكتبة املوسيقية. 

 ... N.MUSIC تنشيط

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
 .1*GO واضغط N.MUSIC لف القرص الختيار  >

 GO اختر املوسيقى التي تريد االستماع إليها واضغط  >
لتبدأ االستماع. 

1* إذا كنت أعدت تسمية N.MUSIC إلى CD من أجل تنقل 

سهل بواسطة Beo4، يجب أن تختار CD بدال منه. ملزيد من 
املعلومات، انظر صفحة 17. 

تخزين املوسيقى ... 

لالستماع إلى N.MUSIC، يجب أن تختار تخزين املوسيقى 

الذي تريد استخدامه. 

إضافة BeoSound 5 كمكتبة موسيقية … 

 .MODE واستخدم املؤشر لتمييز BeoSound 5 شغل  >
لف القرص الختيار SETTINGS، واضغط  مرتني، ثم   >

 .GO

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
  .GO واضغط MUSIC SERVER لف القرص الختيار  >
لف القرص الختيار YES واضغط GO. قد يكون عليك   >

 BeoSound 5 االنتظار لفترة قبل أن ميكن اختيار
 BeoSound 5 كتخزين موسيقي في نظامك املوسيقي

 .Encore

 …  >
 BeoSound 5 اآلن، اذهب إلى نظامك املوسيقي  >

 .MODE واستخدم املؤشر لتمييز ،Encore

لف القرص الختيار SETTINGS، واضغط  مرتني ثم   >
GO بنظامك املوسيقي. 

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط MUSIC STORAGE لف القرص الختيار  >

ميز اسم مضيف BeoSound 5 بالشبكة في القائمة.   >
اضغط GO لتختار.   >

إضافة جهاز NAS كمكتبة موسيقية … 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
لف القرص الختيار SETTINGS، واضغط  مرتني ثم   >

GO بنظامك املوسيقي. 

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط MUSIC STORAGE لف القرص الختيار  >

اختر اسم جهاز NAS من القائمة.   >
اضغط GO لتختار.   >

<< كيفية إتاحة املوسيقى 
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عند توصيل مكتبة موسيقية جديدة للمرة األولى، 

سينطبق اآلتي: 

سيستغرق نظامك املوسيقي بعض الوقت لفهرسة مجموعة   –
التسجيالت املوسيقية الستعراض الغالف والفئة. ملعرفة 

معلومات عن التنسيقات، واستعراض األغلفة والفئات، انظر 
www.bang-olufsen.com واألسئلة الشائعة عن 

 BeoSound 5 Encore على املوقع 

 .www.bang-olufsen.com/faq

تتم حسابات MOTS للموسيقى مبكتبة موسيقاك الرقمية   –
عندما يكون النظام املوسيقي في منط االستعداد. عند 

التوصيل مبكتبة جديدة، اسمح ببعض الوقت لالستعداد 
إلجناز MOTS. وكلما زادت ملفات املوسيقى املخزنة 

باملكتبة املوسيقية، كلما طال الوقت الذي تستغرقه 
احلسابات. ملزيد من املعلومات عن MOTS، انظر صفحة 25. 

من أجل الوصول إلى املوسيقى على جهاز NAS، يجب أن 
متكن UPnP/DLNA على جهاز NAS. انظر الدليل املرفق 

 .NAS مع جهاز

لقد اختبرت وحتققت Bang & Olufsen من عمل نظامك 
املوسيقي على عدة أجهزة NAS املتطورة. وللحصول على 

أفضل أداء ممكن، فإنه ينصح فقط بأجهزة NAS التي جرى 
اختبار أداؤها. ملزيد من املعلومات، اتصل بتاجر التجزئة و/أو 

انظر األسئلة الشائعة عن BeoSound 5 Encore على 
 .www.bang-olufsen.com/faq املوقع

إعادة مسح تخزين املوسيقى 

إذا كانت هناك ملفات موسيقى جديدة متاحة في تخزين 

املوسيقى وال تظهر تلقائًيا في نظامك املوسيقي، أو إذا 

كان محتوى ملف ما غير صحيح، ميكنك إعادة مسحه 

لتحديث نظامك املوسيقي. 

 .MODE استخدم املؤشر لتمييز  >
.GO واضغط SETTINGS لف القرص الختيار  >
 .MAINTENANCE استخدم املؤشر لتمييز  >

 RESCAN MUSIC STORAGE لف القرص الختيار  >
واضغط GO. اآلن مت مسح تخزين املكتبة املوسيقية من 

أجل موسيقى جديدة. 

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/
http://www.bang-olufsen.com/faq
http://www.bang-olufsen.com/faq
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إنشاء قوائم ملونة ومفضالت مرقمة 

ميكنك عمل قوائم تشغيل خاصة بك. وتكون 
األلوان األربعة، األحمر واألخضر واألصفر 

واألزرق، متاحة لقوائم التشغيل. مثالً، ميكنك 
أن تتيح لكل واحد من أفراد األسرة عمل 

قائمة مبوسيقاه أو محطات الراديو املفضلة 
له أو إنشاء قوائم ملناسبات خاصة، مثالً، 

العطالت أو احلفالت. 

كما ميكنك حتديد رقم ملوسيقاك أو حملطات 
الراديو لتصل إليها سريعا بواسطة وحدة 

التحكم عن بعد. 

القوائم امللونة 

كل واحدة من القوائم امللونة هي قائمة تشغيل ميكن أن 

حتتوي على عدة ملفات موسيقى أو ألبومات أو محطات 

راديو. ولديك أربع قوائم ملصدر N.MUSIC وأربع قوائم ملصدر 

 .RADIO

لعمل قائمة ملونة … 

ابحث عن ملف املوسيقى أو األلبوم أو محطة الراديو التي   >
 .GO تريد إضافتها إلى قائمة ملونة، ثم اضغط متواصال

لف القرص الختيار لون.   >
 .GO اضغط >

ميكنك اآلن اختيار القائمة امللونة في قائمة   >
FAVOURITES أو بضغط اللون املناسب في وحدة 

 .Bang & Olufsen التحكم عن بعد

املفضالت املرقمة 

ميكن أن حتتوي كل مفضلة مرقمة على إما محطة راديو 

واحدة أو عدة بنود. وميكن أن يكون البند ملف موسيقى أو 

ألبوما أو فنانا، وميكنك تعيني إما بند واحد للوصول السريع 

إليه أو عدة بنود الستخدام املفضلة املرقمة كقائمة 

تشغيل. وعندما تعني محطة راديو لرقم مستخدم 

بالفعل، فإنها ستحل محل احملطة السابقة. وعندما تعني 

بنًدا لرقم مستخدم بالفعل، فإنه يضاف إلى احملتويات 

املوجودة. ويوجد لديك 99 مفضلة مرقمة من أجل مصدر 

 .RADIO و99 من أجل مصدر N.MUSIC

لعمل مفضلة مرقمة … 

ابحث عن البند الذي تريد أن تخصص له رقًما، ثم اضغط   >
 .GO متواصال

لف القرص الختيار رقم.   >
 .GO اضغط  >

اآلن ميكنك اختيار املفضلة املرقمة في قائمة   >
FAVOURITES أو بضغط الرقم املناسب بوحدة التحكم 

 .Bang & Olufsen عن بعد
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 MOTS

تتيح لك MOTS االستماع على نحو 
متواصل ملوسيقى مماثلة. وتقيس ميزة 

MOTS متاثل املوسيقى وفقا ملعالم مختلفة 

كثيرة مثل الصوت والديناميكيات والنواحي 
اإليقاعية لكي تتمكن من توليد "طابور 
تشغيل" من مسارات مماثلة لتشغيلها. 

جتعل MOTS العثور على املوسيقى من 
أجل موقف معني سهال، أو ملجرد تشغيل 

املوسيقى. وما عليك إال اختيار أغنية وسوف 
تنشيء MOTS تلقائًيا قائمة باملوسيقى 

املماثلة. 

تستخدم MOTS مصدر املوسيقى اخملتار حاليا لتوليد 

طابور تشغيل. وتستخدم MOTS فقط مصدرا واحدا في 

املرة الواحدة. 

 MOTS الحظ أنه من غير املمكن توليد طوابير تشغيل
 .N.RADIO أو A.AUX باستخدام مصدر

 MOTS حسابات
تعتمد حسابات MOTS على الصوت والديناميكيات 

والنواحي اإليقاعية وتبحث خالل املعالم مثل الفنان واأللبوم 
والنوع. وتستخدم MOTS آخر ملف موسيقى أضيف إلى 
طابور التشغيل لتولد تلقائًيا تسلساًل ال نهائًيا من ملفات 

 املوسيقى املماثلة، تضاف إلى محتوى طابور التشغيل 
املوجود بالفعل. 

وجترى حسابات MOTS على تخزينات مكتبة املوسيقى 
املضافة حاليا أو وسائل USB املوصلة بينما يكون نظامك 

املوسيقي في منط االستعداد. وعندما توصل وسيلة USB أو 
عندما تضيف تخزين مكتبة موسيقية سواء للمرة األولى أو 

بعد إلغاء تنشيطها، فإن األمر سيستغرق بعض وقت 
 .MOTS االستعداد إلكمال حسابات

ملعرفة معلومات عن كيفية تعطيل ومتكني ميزة MOTS، انظر 
صفحة 14. 

 ... MOTS إليقاف حسابات

عندما تكون حسابات MOTS جارية، اضغط متواصال زر   >
 .MOTS االستعداد ألكثر من 4 ثوان إليقاف حسابات

وضغط زر االستعداد ألقل من 4 ثوان سيحذف حسابات 
MOTS اجلارية. 

بينما تكون حسابات MOTS جارية، سيضيء مبني 
 ،MOTS االستعداد باألحمر. وعندما توقف حسابات

سينطفئ مبني االستعداد. 

مصدر واحد في املرة الواحدة 

 .MOTS شعار

نصف دائرة بجوار القرص تضيء لتدل على أن حسابات 
MOTS جارية. 
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