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

ضمن أشياء أخرى، ميكنك العثور على معلومات عن اإلعدادات وكيفية تشغيل املنتج بواسطة وحدة 
حتكم عن بعد Bang & Olufsen وكيفية إتاحة 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 4.0                 1110

املواصفات التقنية واخلصائص واالستخدامات املرتبطة بها عرضة 
للتغيير دون إشعار. 

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

تعرف على منظر عام لقوائم الشاشة. 

التشغيل عن قرب، 6 

كيفية استخدام التحكمات املادية للنظام املوسيقي. 

 7 ،Beo6 أو Beo5 كيفية استخدام

 .Beo6 أو Beo5 كيفية تشغيل النظام املوسيقي بواسطة

االتصال ثنائي االجتاه، 8 

كيفية استخدام Beo6 لالتصال ثنائي االجتاه 

 9 ،Beo4 كيفية استخدام

 .Beo4 كيفية تشغيل النظام املوسيقي بواسطة

ضبط إعدادات الصوت، 10 

كيفية عمل ضبطات التوازن واجلهير وعلو طبقة الصوت، إلخ.

تغيير اللغة ومنطقة التوقيت، 11 

كيفية تغيير لغة الشاشة. 

قائمة الصيانة، 12 

 كيفية استخدام وظيفة التنظيف. إعدادات للتحديث التلقائي للبرنامج واملعلومات عن 
أحدث برنامج. كيفية حتديث البرنامج يدوًيا. 

إعدادات اخلدمة، 14 

 تغيير زمن ذاكرة التخزين املؤقت لراديو اإلنترنت أو تعطيل وظيفة MOTS. عمل إعدادات 
CD Ripping Device االختياري.  

إعداد الشبكة، 17 

النظام املوسيقي في إعداد Network Link. اسم املضيف وعنوان IP وكلمة املرور. 

كيفية إتاحة املوسيقى، 19 

كيفية إتاحة مصادر املوسيقى لتشغيلها.

إنشاء قوائم ملونة ومفضالت مرقمة، 25 

كيفية عمل قوائم تشغيل شخصية. 

 26 ،MOTS

 .MOTS العثور على معلومات عن

 27 ،Roles قائمة

 استخدم النظام املوسيقي من أجل موقتات التشغيل وغير ذلك. كيفية تغيير إعدادات املنتج 
الرئيسي للصوت وأسماء املصادر. 

تغيير زمن بدء التشغيل، 30 

كيفية ضبط زمن بدء التشغيل االفتراضي. 

احملتويات 
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VOLUME 
BALANCE 
BASS 
TREBLE 
LOUDNESS 
SPEAKER TYPE 

AVAILABLE STORAGE 

LANGUAGE 
TIME ZONE 

CLEAN-UP*2 
UPDATE SOFTWARE 
AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE 
RESCAN MUSIC STORAGE*3 
EJECT DISC*4

LATEST RELEASE INFORMATION 
ABOUT 

N.RADIO BUFFER 
DISABLE MOTS 
AUTO-RIP*4 
AUTO-PLAY*4 
CD RIPPING DEVICE*4

HOST NAME 
LOCATION 
IP ADDRESS 
MAC ADDRESS 
CLIENTS CONNECTED 
NETWORK CONNECTION 
BONJOUR STATUS 
MUSIC SERVER STATUS 
SHARED FOLDER NAME 
USER NAME 

PLAY TIMER*1 
AUDIO MASTER 
AM OPTION 
N.MUSIC*5 
N.RADIO*5

COVERS 
ARTISTS 
ALBUMS 
TITLES 
FAVOURITES 
QUEUE 

GENRES 
LANGUAGES 
COUNTRIES 
NAMES 
FAVOURITES 

SOUND*1 

SYSTEM INFO 

SYSTEM SETTINGS 

MAINTENANCE 

SERVICE SETTINGS 

NETWORK INFO 

ROLES

N.MUSIC/CD/A.MEM 

N.RADIO/RADIO 

A.AUX 

SETTINGS 
 

املنظر العام للقوائم 

  .Option 1 – 6 1* يتاح فقط في

2* يتاح فقط عند اختيار N.MUSIC واستخدام القرص 

الصلب الداخلي.
3* يتاح فقط عند استخدام خادم خارجي.  

4* يتاح فقط عند توصيل CD Ripping Device االختياري. 

5* يتاح فقط عندما يكون AUDIO MASTER معًدا على 

 .YES
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تتاح القوائم التي تستخدمها في تشغيل 
BeoSound اليومي عندما تستخدم املؤشر 

والقرص.

القوائم اإلضافية املستخدمة لإلعدادات املتقدمة 
تكون "مخفية"، ألنك ال حتتاج إليها كثيرًا، ألنها 

مجرد "شاشات حالة"، أو ألن تغيير اإلعدادات في 
 .BeoSound تلك القوائم رمبا يؤثر على أداء

إلظهار تلك القوائم "املتقدمة": 

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

 .GO مرتني واضغط  اضغط   >

تظهر فقط القوائم اإلضافية هنا. 

 BS5 CASE TEMP
 BM5 CASE TEMP
 BM5 HDD TEMP
 BM5 UPTIME

 POWER SAVING
DEBUG LOGGING

 SUBMIT LOGS TO BANG & OLUFSEN
 REBOOT

 MUSIC STORAGE
 MUSIC SERVER
 REBUILD MUSIC SERVER*6

 CD DRIVE*7

 CLIENT PASSWORD
 HOST NAME
 LOCATION

DELAY*8

 SYSTEM INFO

 SYSTEM SETTINGS

 MAINTENANCE

 SERVICE SETTINGS

 PRODUCT INFO

 NETWORK SETTINGS

 ROLES

املنظر العام للقوائم – املتقدمة

6* يتاح فقط عندما يكون MUSIC SERVER معًدا على 

.YES

7* يدل على ما إذا كان CD Ripping Deivce موصاًل أم 

 CD Ripping ال. استخدم هذه القائمة لفحص ما إذا كان
Device موصاًل على النحو الصحيح.  اخليارات هي: 

DETECTED وNOT DETECTED. إذا كانت القائمة تبني 

NOT DETECTED، افحص توصيالت الكابالت بني 

 .CD Ripping Deviceو BeoSound 5

8* يتاح فقط في حالة أن AM OPTION يكون 0. 
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 التشغيل عن قرب

اعتمادًا على املصدر الذي تستخدمه والعرض الذي أنت فيه، 

فإنك حتصل على خيارات مختلفة عندما تضغط متواصالً 

GO بينما يكون أحد البنود مميزًا. 

 N.MUSIC

REMOVE … أزل ألبوًما أو فناًنا أو مسارًا من العروض 

والقوائم. 
ADD TO … أضف بنًدا إلى املفضالت. إذا لم تكن تريد 

مسارًا معيًنا ليكون ضمن قائمة التشغيل التي ولدتها 
 .EXCLUDE LIST يجب أن تضيفه إلى ،MOTS

 N.RADIO

REMOVE … أزل محطة. 

ADD TO … أضف محطة إلى املفضالت. 

القوائم امللونة واملفضالت املرقمة 

REMOVE … أزل األلبوم أو الفنان أو املسار أو احملطة من 

قائمة.
CLEAR LIST … أزل كل شيء من القائمة التي نتحدث 

عنها. 

 PLAY QUEUE

REMOVE … أزل املسار من طابور التشغيل.

CLEAR QUEUE … أزل كل شيء من طابور التشغيل. 

ADD TO … أضف بنًدا إلى املفضالت. إذا كنت ال تريد 

مسارًا معيًنا ليكون ضمن قائمة التشغيل التي ولدتها 
  .EXCLUDE LIST يجب أن تضيفه إلى ،MOTS

 EXCLUDE LIST

REMOVE … أزل بنًدا من قائمة االستثناء أو اجعله ضمن 

MOTS مرة أخرى. 

CLEAR LIST … أزل كل شيء من قائمة االستثناء. 

 RIPPING

بينما تنسخ CD، تظهر املسارات على نحو فردي في قائمة 
النسخ. وميكن اختيار املسارات املنسوخة لالستماع إليها. 

 RECENTLY ADDED

تشمل هذه القائمة جميع املسارات التي أضيفت حديًثا إلى 
القرص الصلب الداخلي. وتصنف القائمة حسب الترتيب الذي 

أضيفت به األلبومات إلى القرص الصلب. وتشمل القائمة 
 CD Ripping Device املسارات التي أضيفت بواسطة

وأيًضا املسارات التي نقلت من حاسب موصل.  

إن نظامك املوسيقي مصمم للتشغيل عن قرب. وميكنك 
استعراض املوسيقى واحملطات وعمل اختيارات. 

قرص حجم الصوت - يستخدم لضبط حجم الصوت

املؤشر - يستخدم الختيار العرض

الزر GO – يستخدم لتأكيد االختيارات اضغط متواصال 

GO لرؤية اخليارات التي لديك عند اختيار بند 

القرص - يستخدم لالستعراض  

 زر االستعداد

التنقل لليسار - ادخل إلى القوائم الفرعية أو العروض الفرعية 

التنقل لليمني – ارجع مستوى واحد في القوائم أو العروض. غادر 

القوائم بدون تخزين



 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 مسار أو محطة راديو 
اضغط مرة أخرى لتعود 

اضغط إليقاف التشغيل 

ابدأ التشغيل 

 اختر قائمة ملونة
اضغط قرص حجم الصوت بجوار اللون 

اختر مفضلة مرقمة 

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

زر الوسط يستخدم لالختيارات في القوائم 

زر التنقل يستخدم لتشغيل القائمة 

تنقل خالل املسارات أو محطات الراديو 

ادخل في األلبومات

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

+
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 Beo6 االتصال ثنائي االجتاه بواسطة

يظهر الغالف من أخر مسار شغلته إلى اليسار. يستخدم 
الغالف إلى اليمني كإيحاء ملوسيقى جديدة.

 

 .Artists أو Albums اضغط حرًفا لرؤية قائمة

للعودة إلى "لوحة مفاتيح احلروف"، اضغط حرًفا إلى 
اليسار بالشاشة. 

اضغط الغالف بشاشة "Playing" إلظهار طابور 
التشغيل.

 Beo6 في N.MUSIC استعراض

يظهر غالف املسار الذي تشغله حالًيا في Beo6 وميكنك 

استعراض مجموعتك املوسيقية إلضافة مسارات إلى 

طابور التشغيل أو عمل بذرة MOTS جديدة. عندما تصنع 

بذرة MOTS جديدة، فإن تشغيل املسار يتم مقاطعته مبجرد 

أن يتم توليد طابور MOTS اجلديد.

الستعراض املوسيقى …

.)N.MUSIC املس الزر الذي ينشط مصدر املوسيقى )مثاًل >
لتشغيل اجلهاز، يجب أن تكون ضمن مجال األشعة حتت 

احلمراء.
اختر الزر من أجل التصنيف الذي تريد استخدامه؛   >

.ARTIST أو ALBUM

اختر حرًفا إلظهار قائمة Albums أو Artist تبدأ بذلك   >
احلرف. وستصنف Albums وArtists أبجدًيا. 

حرك إصبعك عبر الشاشة )من أعلى إلى أسفل أو العكس(   >
لالنتقال من شاشة إلى التالية.

اضغط للحظة لالختيار.   >
اضغط متواصاًل إلظهار خيارات للبند املختار.   >

لإلضافة إلى طابور التشغيل …

.QUEUE اضغط متواصاًل البند إلظهار اخليار  >
اضغط الزر QUEUE إلضافة املسار إلى طابور التشغيل.   >

… MOTS الستخدام مسار كبذرة

.MOTS اضغط متواصاًل البند إلظهار اخليار  >
 الستخدام املسار كبذرة   MOTS اضغط رمز  >

.MOTS

ميكنك في جميع القوائم أن تضغط متواصاًل بنًدا إلظهار 
الشاشة التي بها اخليارات لذلك البند. 

 Beo6 عند تهيئة وحدة التحكم عن بعد
لالتصال ثنائي االجتاه وتوصيلها بشبكتك 

الالسلكية، ميكنك استعراض املوسيقى بنظامك 
املوسيقي بواسطة وحدة التحكم عن بعد. وميكنك 

رؤية ما الذي يشتغل اآلن وتغيير املسارات أو 
اإلضافة إلى طابور التشغيل.

يجب توصيل النظام املوسيقي بالشبكة أيًضا.
ملزيد من املعلومات عن توصيل Beo6 بشبكة السلكية، 

ارجع إلى دليل وحدة التحكم عن بعد.

عندما ترغب في تشغيل BeoSound 5 السلكًيا بواسطة 

Beo6، يجب أن تنتظر حتى تتصل Beo6 بالشبكة 

الالسلكية.

إذا وضعت Beo6 في الشاحن، فإن شاشة التشغيل تظل 

.BeoSound 5 مفتوحة. وتظل بإمكانك تشغيل

 Music

 Artist 

 Album 

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V  W  X  Y  Z  +

Albums

A Abbey Road

B Black Sabbath

Blind Faith

Blue Oyster Cult

C City Reading

 Playing

 Acoustic LadyLand

 Skinny Grin

 New Me



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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تعرض لك شاشة Beo4 املصدر املنشط أو الوظيفة 

شغل N.MUSIC. اضغط LIST إلظهار N.MUSIC في الشاشة 

شغل N.RADIO. اضغط LIST إلظهار N.RADIO في الشاشة

شغل مصدر A.AUX. اضغط LIST إلظهار A.AUX في الشاشة 

ابذر بند تشغيل من أجل MOTS. اضغط LIST إلظهار MOTS في الشاشة 

شغل N.RADIO، إذا كان مصدر N.Radio مهيئا لهذا الزر 

شغل N.MUSIC، إذا كان مصدر N.Music مهيئا لهذا الزر 

شغل N.MUSIC، إذا كان مصدر N.Music مهيئا لهذا الزر 

اختر مفضلة مرقمة لتشغيلها 

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

 LIST زر الوسط والتنقل؛ اقبل االختيارات أو تنقل في قائمة

تنقل خالل املسارات أو محطات الراديو 

ادخل في األلبومات

اختر قائمة موسيقى أو راديو ملونة 

اضبط حجم الصوت 
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر 

اضغط إليقاف التشغيل 

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

حتول إلى منط االستعداد 

 Beo4 كيفية استخدام

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

9 – 1

LIST

STOP

PLAY

A.AUX

 N. MUSIC

CD

A.MEM

MOTS

RADIO

 N. RADIO
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ضبط إعدادات الصوت 

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

هذا املستوى في كل مرة تشغله فيها. 

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

مواقف االستماع. 

عندما توصل سماعات BeoLab 5 بالنظام 
املوسيقي، فإنه يجب إعدادها في قائمة 

 .SPEAKER TYPE

ال تتاح قائمة SOUND عندما يكون نظامك املوسيقي 

 .Option 0 معًدا على

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؛   >

 ،TREBLE ،BASS ،BALANCE ،VOLUME 

 .GO واضغط SPEAKER TYPE أو LOUDNESS

وتكون القيمة احلالية هي "بؤرة القرص" عند اإلدخال. 
لف القرص لضبط إعداد الصوت واضغط GO للتخزين.   >

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. 

إذا كان نظامك املوسيقي معًدا على Option 0، فإن شاشة 
حجم الصوت بالنظام املوسيقي تبني دائًما أقصى حجم 

للصوت. 

VOLUME 

BALANCE 

BASS 

TREBLE 

LOUDNESS

SPEAKER TYPE 
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تغيير اللغة ومنطقة التوقيت 

ميكنك تغيير لغة الشاشة لنظامك املوسيقي 
في أي وقت.

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

قد يعيد النظام املوسيقي تشغيل نفسه 
عندما تغير اللغة. 

يجب أن تتأكد من إعداد منطقة التوقيت على 
النحو الصحيح، إذا أردت أن يكون 

BeoSound 5 جزًءا من موقت تشغيل. 

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  >
 .GO لف القرص الختيار اللغة التي تريدها واضغط  >

استخدم املؤشر ملغادرة القائمة.   >

إعداد منطقة التوقيت الصحيحة …

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

 .SYSTEM SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
.GO واضغط ،TIME ZONE لف القرص الختيار  >
لف القرص الختيار منطقة التوقيت الصحيحة،   > 

 .GO واضغط
استخدم املؤشر ملغادرة القائمة  >

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

LANGUAGE      ENGLISH      ESPAÑOL

 FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

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

 .ENGLISH
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قائمة الصيانة 

من القائمة، ميكنك تنشيط وظيفة التنظيف 
حلذف املسارات التي ال تريدها من القرص 

الصلب الداخلي. وتتاح وظيفة التنظيف فقط 
عند اختيار القرص الصلب الداخلي كمخزن 

للموسيقى. 

الحظ أنه على الرغم من حذفك لبنود من 
القرص الصلب الداخلي، فإنها تعاود الظهور 

إذا نقلتها إلى القرص الصلب مرة أخرى. 

كما ميكنك حتديث برنامج املنتج وقراءة 
معلومات عن أحدث برنامج في منتجك. 

 SUBMIT LOGS TO ع القائمة املتقدمة  جتمِّ

BANG & OLUFSEN سجالت أخطاء املنتجات وترسلها 

مضغوطة إلى Bang & Olufsen عبر اإلنترنت. وميكن 

تسليمها بنجاح فقط عندما يطلبها فني. 

وظيفة التنظيف 

ميكنك استخدام وظيفة التنظيف حلذف مسارات وألبومات 

أو فنانني نهائًيا من القرص الصلب الداخلي. والستخدام 

 N.Music وظيفة التنظيف، يجب أن تشغلها بينما يكون

نشًطا.

تشغيل التنظيف …

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

.GO واضغط ،CLEAN-UP لف القرص الختيار  >
.GO واضغط ،ON لف القرص الختيار  >

 عندما متيز بنًدا بأي قائمة، مثاًل عرض Artist من أجل 
N.Music، فإنك أيًضا يكون لديك اخليار حلذف بنود، عندما 

 .GO تضغط متواصاًل الزر

حتديث البرنامج يدويًا

ميكنك اختيار حتديث البرنامج يدويًا أو إعداد النظام 

ا. ويعيد النظام تشغيل نفسه  لتحديث البرنامج تلقائًي

عندما حتدث البرنامج.  

حتديث البرنامج يدويًا ... 

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

 .GO واضغط UPDATE SOFTWARE لف القرص الختيار  >
ستعرض الشاشة شعار Bang & Olufsen وستظهر   >
 Checking for new software -" :الرسالة اآلتية

 ."Press GO to cancel

عند اكتمال حتديث البرنامج، ستظهر الرسالة   >
"Download 100% complete" بالشاشة. إذا لم 

 No new" يكن هناك برنامج جديد متاح، ستظهر الرسالة
software update available" بالشاشة. 

حول النظام إلى منط االستعداد لكي يسري حتديث   > 
البرنامج. 

مالحظة! حتديث البرنامج يدوًيا هو عملية تتم مرة احدة وال تؤثر 
 .”AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE“ على اإلعداد

مالحظة! يتأثر تشغيل التسجيالت الصوتية عند حتديث 
البرنامج يدوًيا.
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<< قائمة الصيانة 

حتديث البرنامج تلقائًيا

نحن ننصح بأن تترك إعداد حتديث البرنامج تلقائًيا في 

وضع التشغيل.

ا ...  حتديث البرنامج تلقائًي

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

 AUTOMATIC لف القرص الختيار  >
،GO اضغط .SOFTWARE UPDATE

اختر YES أو NO واضغط GO للتخزين. يكون اإلعداد   >
نا من املصنع.  ممكَّ

استخدم املؤشر ملغادرة القائمة.   >

مالحظة! نحن ننصح بعدم تغيير اإلعداد 
 ."AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE –YES"
إذا كان اإلعداد معطال، فإن النظام ال يبحث تلقائًيا عن 

حتديثات البرنامج اجلديدة.  

إخراج األسطوانة 

إذا كان نظامك املوسيقي به CD Ripping Device، ميكنك 

استخدام هذه الوظيفة إلخراج أسطوانة محملة. وقد 

يكون ذلك مفيًدا إذا كنت قد حملت أسطوانة ولكنك قررت 

عدم نسخها اآلن. 

إخراج أسطوانة محملة ...

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

.GO واضغط ،EJECT DISC لف القرص الختيار >

 CD Ripping ملعرفة معلومات عن كيفية عمل إعدادات
Device االختياري، انظر "إعدادات اخلدمة".

 
CLEAN-UP

UPDATE SOFTWARE

AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE

EJECT DISC

LATEST RELEASE INFORMATION

ABOUT
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إعدادات اخلدمة 

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

 .MOTS اإلنترنت وتعطيل وظيفة

 CD-Rip ميكنك عمل إعداد من أجل
االختياري لتقرر ما إذا كان يجب أن يتم 

النسخ تلقائًيا وما إذا كانت األسطوانة التي 
يتم نسخها يجب تشغيلها تلقائًيا أثناء 

النسخ. 

كما ميكنك إظهار القوائم "املخفية" الختيار 
مخزن املوسيقى. 

ذاكرة تخزين N.RADIO املؤقت 

إذا كان الصوت يبدو متقطعا عندما تستمع إلى راديو 

اإلنترنت، ميكنك حتسني االستقبال من اتصال إنترنت رديء 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 بدء 
تشغيل الراديو رمبا يزيد أيًضا. 

Bang & Olufsen ال ميكنها ضمان جودة محطات راديو 

اإلنترنت املتاحة من مزودي البرامج. 

 MOTS تعطيل

تستخدم وظيفة MOTS تلقائًيا أخر مسار في طابور 

التشغيل لتوليد سلسلة من مسارات مماثلة. وتكون 

MOTS ممكنة من املصنع. ومع ذلك، إذا كنت تريد فقط 

االستماع إلى املوسيقى التي اخترتها حتديًدا، ميكنك 

 .MOTS تعطيل وظيفة

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

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

 .GO واضغط YES لف القرص الختيار  >

عندما تكون MOTS معطلة، فإن املوسيقى تشتغل فقط 
عندما تكون أضفتها يدوًيا إلى طابور التشغيل. ملزيد من 

."MOTS" انظر ،MOTS املعلومات عن
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<< إعدادات اخلدمة 

CD Ripping Device تشغيل

يكون CD Ripping Device معًدا ليشتغل عندما تشغل  

BeoSound 5 عن قرب. وميكنك تغيير هذا اإلعداد بحيث 

يشتغل CD Ripping Device دائًما، عندما تشغل 

 .BeoSound 5

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

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
لف القرص الختيار CD RIPPING DEVICE واضغط   >

 .GO

 .GO واضغط ALWAYS ON لف القرص الختيار  >

 CD لن يشتغل ،MANUAL ON مع إعداد املصنع
Ripping Device إذا شغلت BeoSound 5 بواسطة 

وحدة حتكم عن بعد أو من غرفة وصلة. ويجب أن تشغل لوحة 
 CD Ripping عن قرب لتشغل BeoSound 5 تشغيل

 .Device

النسخ التلقائي 

عندما يكون CD Ripping Device االختياري موصالً، ميكنك 

إعداده لكي يبدأ النسخ تلقائًيا عندما حتمل CD صوت. 

ا، إن وجدت.  وعند نسخ CD، تنقل البيانات املعيارية تلقائًي

وإذا لم تكن هناك بيانات معيارية متاحة، ميكن إضافتها 

يدويًا ونقلها عن طريق حاسب موصل. 

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

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط AUTO-RIP لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط ON لف القرص الختيار  >

إذا اخترت OFF، فإن النسخ سيبدأ فقط عندما تؤكده. 

ُتنسخ CDs بتنسيق WMA الذي ال يفقد البيانات. ميكن 
نسخ فقط األسطوانات القياسية ذات احملتوى غير املضغوط.  

التشغيل التلقائي 

 CD صوت، ميكنك إعداد النظام لتشغيل CD عند نسخ

مبجرد نسخها. وسيبدأ النظام املوسيقي تشغيل أول 

مسار على CD مبجرد نسخه. 

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

 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط AUTO-PLAY لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط ON لف القرص الختيار  >

ميكنك اختيار مصدر  أو ألبوم أو فنان أو مسار مختلف في 
أي وقت أثناء نسخ CD. ومع ذلك، ال ميكنك التنقل في 

املسارات على CD التي تنسخها قبل االنتهاء من نسخ كل 
مسار. 
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مخزن املوسيقى 

إذا كنت تستخدم NAS كمخزن للموسيقى، يجب عليك 

إعداد BeoSound 5 من أجله. يكون BeoSound 5 معًدا من 

املصنع الستخدامه مع القرص الصلب الداخلي. 

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

 .GO مرتني واضغط  اضغط   >
 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >

 .GO واضغط MUSIC STORAGE لف القرص الختيار  >
لف القرص الختيار BeoMaster 5 )القرص الصلب   >

 .GO الداخلي( أو خادم موصل واضغط

تنصح Bang & Olufsen باستخدام أجهزة معينة للمخازن 
 Bang & Olufsen املتصلة بالشبكة، اتصل بتاجر جتزئة

ملزيد من املعلومات. 

خادم املوسيقى 

في إعداد مع، مثالً، BeoSound 5 Encore، ميكنك أيًضا إعداد 

BeoSound 5 ليعمل كخادم موسيقى، بحيث تتمكن 

أجهزة أخرى من الوصول إلى احملتويات. 

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

 .GO مرتني واضغط  اضغط   >
 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >

 .GO واضغط MUSIC SERVER لف القرص الختيار  >
 .GO واضغط YES لف القرص الختيار  >

عندما تكون وظيفة MUSIC SERVER منشطة، فإن النظام 
لن يدخل في منط "معطل مؤقًتا" وال ينغلق القرص الصلب. 

إعادة بناء خادم املوسيقى 

يتاح هذا اخليار فقط إذا كان القرص الصلب الداخلي 

يستخدم كخادم موسيقى. وإذا كانت املوسيقى اخملزنة على 

القرص الصلب الداخلي ال تظهر الستعراضها لسبب ما، 

فيمكنك عمل مسح جديد للموسيقى على القرص 

الصلب الداخلي. 

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

 .GO مرتني واضغط  اضغط   >
 .SERVICE SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  >

 REBUILD MUSIC SERVER لف القرص الختيار  >
 .GO واضغط

 .GO واضغط YES لف القرص الختيار  >
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إعداد الشبكة 

ميكن إعداد النظام في شبكة إما بواسطة 
اتصال سلكي أو السلكي. ومن أجل االتصال 
 Bang & Olufsen األكثر اعتمادية، تنصح

بعمل اتصال سلكي. 

كما تنصح Bang & Olufsen باستخدام 
موجه ونقطة وصول منفصلة - موجه 

Network Link - لضمان التشغيل األكثر 

اعتمادية للموسيقى الرقمية. 

 BeoSound يجب أن يتولى تركيب وإعداد
 .Bang & Olufsen فني تركيب من

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

Network Link موجه

يجب توصيل BeoSound 5 مبوجه Network Link. وميكن أن 

ا. وعند استخدام القرص  يكون التوصيل سلكًيا أو السلكًي

الصلب الداخلي فإننا ننصح بتوصيل سلكي. ويتطلب 

احلل الالسلكي مهايئ شبكة USB السلكي، الذي يجب 

شراؤه منفصالً. ومبجرد توصيله، ميكن أن يشغل 

BeoSound 5 املوسيقى اخملزنة على NAS موصل أيًضا مبوجه 

 .Network Link

عند استخدام NAS، يجب أن تكون املوسيقى بالطبع متاحة 
 .NAS على

رؤية معلومات الشبكة

ميكنك رؤية اإلعدادات التي مت عملها التصال شبكتك في 

 .NETWORK INFO قائمة

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

استخدم املؤشر لتمييز NETWORK INFO. ميكنك اآلن   >
رؤية اإلعدادات التي مت عملها من أجل توصيل الشبكة. 

ملعرفة معلومات عن تغيير اسم املضيف أو كلمة املرور، انظر 
الصفحة التالية. 

INTERNET

EXISTING
ROUTER

NETWORK
LINK

ROUTER

NAS

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
ENCORE
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اسم املضيف وعنوان IP وكلمة مرور العميل

في بعض احلاالت، ستحتاج إلى معلومات عن اسم مضيف 

وعنوان IP وكلمة مرور عميل إعداد BeoSound 5، مثالً، إذا 

كان املوجه غير متصل. 

 ،NETWORK INFO ميكن العثور على املعلومات في قائمة

ولكن إذا كنت تريد تغيير كلمة املرور أو اسم املضيف، يجب 

 .NETWORK SETTINGS ،"أن تدخل إلى القائمة "املتقدمة

وإذا غيرت اسم املضيف، فإن النظام سيعيد تشغيل 

نفسه. 

لتغيير إعدادات الشبكة …

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

.GO مرتني واضغط  اضغط   >
 NETWORK SETTINGS لف القرص الختيار  > 

.GO واضغط
.GO أظهر اإلعداد الذي تريد تغييره واضغط  >

اتبع التعليمات على الشاشة واضغط GO لتخزين   >
تغييراتك. 

<< إعداد الشبكة 

 

CLIENT PASSWORD

HOST NAME

LOCATION
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كيفية إتاحة املوسيقى 

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

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

مصدر موصل بـ BeoMaster 5 عن طريق 
موصل صوت )ملحق اختياري مطلوب(، أو 

BeoMaster 5 أو حتى جهاز مخزن ملحق 
 .)NAS( بالشبكة

يستطيع تاجر التجزئة مساعدتك في إعداد 
النظام وجعل املصادر متاحة. 

إذا كان القرص الصلب الداخلي مستخدًما، 
 BeoMaster 5 يجب نقل املوسيقى إلى
من أجل تشغيلها. ويتم عمل ذلك عن طريق 
حاسب شخصي أو ماك باستخدام برنامج 
BeoConnect املخصص لذلك، أو عن 

برنامج BeoConnect طريق CD Ripping Device االختياري. 

 يجب تثبيت برنامج BeoConnect على احلاسب املوصل 

ـ BeoMaster 5. ويجب أن يتولى عمل التوصيالت واإلعداد  ب

.Bang & Olufsen فني تركيب من

ميكن تنزيل برنامج BeoConnect من أجل Windows هنا: 
 www.bang-olufsen.com/software-downloads

يوجد دليل BeoConnect من أجل Windows مع 
البرنامج ولكن ميكن أيًضا تنزيله هنا: 

 www.bang-olufsen.com/guides

ميكن تنزيل برنامج BeoConnect من أجل MAC هنا: 
 www.bang-olufsen.com/software-downloads

يوجد دليل BeoConnect من أجل MAC مع البرنامج 
ولكن ميكن أيًضا تنزيله من موقع الويب.

كما ميكنك استخدام Windows Media Player لنسخ 
 ،BeoMaster 5 أسطواناتك املدمجة ونقل املوسيقى إلى
وميكنك استخدام Windows Explorer للتنظيم، أو 

استخدام iTunes إذا أردت، لكن يجب تثبيت 
BeoConnect على حاسبك حيث أنه يعمل "كوصلة" إلى 

.BeoMaster 5
انظر www.bang-olufsen.com/faq وابحث عن 

BeoSound 5 ملزيد من املعلومات. 

INTERNET

EXISTING
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NETWORK
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BEOSOUND 5

BEOSOUND 5
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تشغيل راديو اإلنترنت 

لالستماع إلى الراديو، يجب توصيل النظام املوسيقي 

 .BeoConnect باإلنترنت ويجب أن تسجل عن طريق برنامج

ارجع إلى دليل BeoConnect ملزيد من املعلومات. 

تنشيط راديو اإلنترنت ... 

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

 GO اختر احملطة التي تريد االستماع إليها واضغط  >
للتشغيل. 

* إذا أعدت تسمية N.RADIO إلى RADIO من أجل سهولة 

التنقل بواسطة Beo4، يجب أن تختار RADIO بداًل منها. 
ملزيد من املعلومات، انظر "تغيير أسماء املصادر". 

قد يكون هناك تأخير بسيط قبل أن يصدر الصوت. ويتوقف 
زمن التأخير على سرعة اتصال اإلنترنت، وطول ذاكرة تخزين 

 N.Radio املؤقت وأداء محطة الراديو التي تتصل بها. 

ملزيد من املعلومات، انظر "ذاكرة تخزين N.Radio املؤقت".  

ميكنك إضافة محطات الراديو املفضلة إلى قائمة مفضالت 
لتتيح لك اختيارًا سريًعا. ملزيد من املعلومات، انظر "إنشاء 

قوائم ملونة ومفضالت مرقمة".

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

N.MUSIC

N.RADIO

A.AUX

SETTINGS
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N.MUSIC تشغيل املوسيقى من مصدر

يتيح لك النظام املوسيقي الوصول إلى مخزن موسيقاك 

الرقمية على شبكتك. وميكن أن يكون مخزن املوسيقى 

الرقمية هو القرص الصلب الداخلي أو نطاًقا محددًا من 

أجهزة NAS القياسية. 

يجب أن يتولى تاجر جتزئة Bang & Olufsen عملية التركيب 

لك. 

إذا أغلقت مخزن املوسيقى )NAS( فإنك لن تستطيع 

تشغيل املوسيقى من اخملزن. وعند تشغيل اخملزن مرة ثانية، 

فإن نظامك املوسيقي سيعيد االتصال تلقائًيا مبخزن 

املوسيقى. 

 ... N.MUSIC تنشيط

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

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

 A.MEM أو CD إلى N.MUSIC إذا كنت أعدت تسمية *

من أجل تنقل سهل بواسطة Beo4، يجب أن تختار CD أو 
A.MEM بدال منه. ملزيد من املعلومات، انظر "تغيير أسماء 

املصادر". 

مخزن املوسيقى ... 

من املصنع، يكون النظام املوسيقي معًدا لتشغيل 

املوسيقى من القرص الصلب الداخلي. وبالرغم من ذلك، 

ميكنك تغيير ذلك إلى جهاز NAS، إذا كان متاًحا وإذا كان 

نظامك معًدا من أجله. ملزيد من املعلومات، انظر “مخزن 

املوسيقى”. 

<< كيفية إتاحة املوسيقى 
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 عند االتصال مبخزن موسيقى جديد للمرة األولى، 

سينطبق اآلتي: 

يتطلب نظامك املوسيقي بعض الوقت لفهرسة مجموعة   –
التسجيالت املوسيقية الستعراضها. ملعرفة معلومات عن 

  www.bang-olufsen.com تنسيقات امللفات، انظر
يتم حساب MOTS للموسيقى مبخزن موسيقاك الرقمية   –
عندما يكون النظام املوسيقي في منط االستعداد. وعند 
االتصال مبخزن جديد، اسمح ببعض الوقت لالستعداد 
إلجناز MOTS. وكلما زادت ملفات املوسيقى املخزنة 

مبخزن املوسيقى، كلما طال الوقت الذي يستغرقه احلساب. 
وميكن رؤية عملية احلساب في QUEUE حيثما يظهر 

شعار MOTS والنسبة املئوية التي اكتملت.
وحساب مجموعة مختارة موسيقية كبيرة يستغرق أياًما.   

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

 .NAS جهاز

لقد اختبرت Bang & Olufsen عمل نظامك املوسيقي على 
عدة أجهزة NAS متطورة وحتققت منه. وللحصول على أفضل 
أداء ممكن، فإنه ينصح فقط بأجهزة NAS التي جرى التحقق 

من أدائها. ملزيد من املعلومات، اتصل بتاجر التجزئة. 

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

http://www.bang-olufsen.com
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املوسيقى اإلضافية من توصيل جهاز خارجي مبدخل 

الصوت 

ميكنك االستماع إلى املوسيقى من جهاز خارجي بسماعات 

نظامك املوسيقي. 

يتطلب ذلك وصلة صوت USB للتوصيل. ويجب شراؤها 

منفصلة. كما يتطلب استخدام جهاز بلوتووث مع 

 ،USB مستقبل بلوتووث موصل مبقبس صوت BeoSound 5

وهو أيًضا ملحق اختياري. 

تتاح خيارات أكثر لالستماع إلى املوسيقى من أجهزة 

خارجية، اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen ملزيد من 

املعلومات. 

ميكن استخدام هذا النوع من التوصيل فقط عندما يكون 

 .YES معًدا على BeoSound 5 AUDIO MASTER إعداد

يكون جهاز املوسيقى الذي توصله هو املصدر A.AUX في 
BeoSound 5. وميكن تنشيط املصدر ولكن ليس تشغيله 
مباشرة في BeoSound أو عن طريق وحدة حتكم عن بعد. 

 … A.AUX تنشيط مصدر

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

اآلن شغل اجلهاز املوصل كاملعتاد.   >

<< كيفية إتاحة املوسيقى 

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5
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<< كيفية إتاحة املوسيقى 

املوسيقى اإلضافية من جهاز خارجي 

ميكنك االستماع إلى املوسيقى من جهاز خارجي، مثل 

هاتف ذكي أو حاسب، بسماعات نظامك املوسيقي. 

 BeoSound 5 يجب توصيل اجلهاز بنفس الشبكة مثل

 .BeoSound 5 وحتتاج إلى تطبيق على جهازك لالتصال مع

 BeoSound 5 ومبجرد تأسيس االتصال، فإن "التحكم" في

يكون بواسطة اجلهاز اخلارجي. ويعني ذلك أنه إذا كان اجلهاز 

اخلارجي يختار BeoSound 5 كمصدر خرج بينما تستمع 

إلى، مثالً، N.Radio، فإن N.Radio يتم مقاطعته ويتم 

تشغيل املوسيقى من اجلهاز اخلارجي بدالً منه. 

اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen ملزيد من املعلومات. 

ميكن استخدام هذا النوع من االتصال فقط عندما يكون 

 .YES معًدا على BeoSound 5 في AUDIO MASTER إعداد

 A.AUX يظهر جهاز املوسيقى الذي توصله على أنه مصدر
في BeoSound 5. ويقاطع املصدر A.AUX أي مصدر 

آخر يكون نشًطا حالًيا في BeoSound 5. وال ميكن 
تشغيل املصدر مباشرة في BeoSound أو عن طريق وحدة 
حتكم عن بعد، وال ميكن تنشيطه في BeoSound 5 أو عن 

طريق وحدة حتكم عن بعد. 

 … A.AUX تنشيط مصدر

أسس "اتصاالً" مع BeoSound 5 من جهازك.   >
اآلن شغل اجلهاز املوصل كاملعتاد.   >

INTERNET

NETWORK
LINK

ROUTER

BEOMASTER 5

BEOSOUND 5



25

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 
لديه أو إنشاء قوائم ملناسبات خاصة، مثالً، 

العطالت أو احلفالت. 

تخصيص رقم حملطة راديو يتيح لك وصواًل 
سريًعا بواسطة وحدة التحكم عن بعد. 

تخصيص رقم لبند N.Music يتيح لك 
استخدام البند املرقم كبذرة MOTS، وليس 
اختياره للتشغيل بواسطة أزرار األرقام بوحدة 

التحكم عن بعد. 

تنطبق القوائم امللونة واملفضالت املرقمة على 
مخزن املوسيقى الذي اخترته. وإذا غيرت 

جهاز املخزن، فإنها تزال. 

القوائم امللونة 

كل واحدة من القوائم امللونة األربع هي قائمة تشغيل ميكن 

أن حتتوي على عدة مسارات أو ألبومات أو فنانني أو محطات 

راديو. وعندما تضيف إلى قائمة ملونة، فإن البند يضاف. 

لعمل قائمة ملونة … 

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

لف القرص الختيار لون.   >
 .GO حرر  >

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

 .Bang & Olufsen التحكم عن بعد

تتاح أربع قوائم ملونة لكل مصدر، أي حمراء وخضراء وصفراء 
وزرقاء ملصدر الراديو ومصدر املوسيقى، على التوالي.

املفضالت املرقمة 

ميكن أن حتتوي كل مفضلة مرقمة على إما محطة راديو 

واحدة أو مسار واحد. وعندما تعني بنًدا جديًدا لرقم 

مستخدم بالفعل، فإنه سيحل محل البند السابق. 

لعمل مفضلة مرقمة … 

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

لف القرص الختيار رقم.   >
 .GO حرر  >

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

 .Bang & Olufsen عن بعد

 )RADIO( N.RADIO اختيار مفضلة مرقمة من أجل
سيحول إلى محطة الراديو املخصصة لهذا الرقم.

اختيار مفضلة مرقمة من أجل A.MEM( N.MUSIC أو 
 ،MOTS يعني أن املسار يستخدم من أجل بذرة )CD 

وليس تشغيله فورًا. 
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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 سهالً، أو ملجرد تشغيل 

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

مبوسيقى مماثلة. 

تستخدم MOTS مصدر املوسيقى اخملتار حالًيا لتوليد 

طابور تشغيل. وتستخدم MOTS فقط مصدرًا واحًدا في 

املرة الواحدة. 

الحظ أن طوابير تشغيل MOTS ميكن توليدها فقط من 
القرص الصلب الداخلي أو NAS موصل. 

 MOTS حسابات
تعتمد حسابات MOTS على الصوت والديناميكيات 

والنواحي اإليقاعية وتبحث خالل املعالم مثل الفنان واأللبوم 
والنوع. وتستخدم MOTS آخر مسار أضيف إلى طابور 

تشغيل لتولد تلقائًيا تسلساًل من مسارات مماثلة، تضاف إلى 
ل MOTS إذا  احملتوى املوجود بالفعل بطابور التشغيل. وُتعطَّ

كان احملتوى الوحيد لطابور التشغيل قائمة ملونة. 

جترى حسابات MOTS مبخزن املوسيقى بينما يكون نظامك 
املوسيقي في منط االستعداد. وعندما تضيف مخزن موسيقى 
سواء للمرة األولى أو بعد إلغاء تنشيطه، فإن األمر سيستغرق 

 .MOTS بعض وقت االستعداد إلكمال حسابات

ملعرفة معلومات عن كيفية تعطيل ومتكني ميزة MOTS، انظر 
 ."MOTS تعطيل"

 .MOTS شعار

 MOTS حتليل
بعدما تنقل جميع موسيقاك إلى القرص الصلب الداخلي، 

فإن وظيفة MOTS حتتاج إلى وقت لتحليل مجموعة 

املوسيقى قبل أن تتمكن من توليد طابور تشغيل. 

وكقاعدة، يستغرق التحليل 15 ثانية للمسار الواحد.

عندما يستخدم خادم NAS كمخزن موسيقى، فإن 

املوسيقى في NAS يتم حتليلها أيًضا. 

يجرى التحليل فقط بينما يكون النظام في منط 

االستعداد. ولذلك، فإن املسارات املضافة ميكن أن تكون جزًءا 

من طابور MOTS فقط إذا ظل املنتج في منط االستعداد 

لوقت كاف لتحليل جميع املسارات. 

مصدر واحد في املرة الواحدة 
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 Roles قائمة

.ROLES محتويات قائمة

ميكن أيًضا استخدام املصادر املتاحة في نظامك 

املوسيقي كمصادر ملوقت مبرمج. 

إذا كان املوقت يستخدم N.MUSIC كمصدر، فإن 

التشغيل سيبدأ من قائمة املفضالت احلمراء. ولذلك، 

إذا لم يوجد شيء مخزن بالقائمة احلمراء، فلن يتم 

تشغيل أي شيء.

إذا كان املوقت يستخدم N.RADIO كمصدر، ميكنك 

اختيار مفضلة مرقمة )قناة(، وإذا لم تكن هناك قناة 

مخزنة في رقم القناة الذي اخترته في نظامك 

املوسيقي، فلن يتم تشغيل أي شيء. 

 ،BeoSound 5 تذكر أنك إذا غيرت اسم مصادر 
 فإن األسماء اجلديدة هي التي يتم اختيارها عند 

برمجة موقت. 

ميكن للنظام املوسيقي أن يكون جزًءا من موقت 
مبرمج مبنتج الصوت أو الصورة الرئيسي في 

إعداد وصلة. 

يعني ذلك أنك إذا نشطت الوظيفة في نظامك 
املوسيقي، فإن السماعات املوصلة بنظامك 

املوسيقي ستبدأ التشغيل عند الوقت املبرمج.

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

ويشغل الراديو. 

من املصنع، ينشط الزر N.MUSIC تشغيل 
املوسيقى من BeoMaster 5 )أو خادم 

موسيقى آخر أنت اخترته(. 

ينشط الزر N.RADIO الراديو من اإلنترنت. 

في Beo4 ميكن العثور على الزرين كليهما في 
قائمة LIST. وإذا كان لديك Beo4 وتستخدم 
املصادر كثيرًا، فإننا ننصح بأن تغير أسماء 

املصادر وأن جتعل زر CD أو A.MEM ينشط 
مصدر N.MUSIC والزر RADIO ينشط 

مصدر N.RADIO بدال منه.

الستخدام السماعات املوصلة بالنظام املوسيقي، يجب أن 

تنشط موقت التشغيل في BeoSound 5. ومبجرد تنشيطه، 

فإنه يظل نشًطا إلى أن يتم إيقافه مرة أخرى.

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

 .ROLES استخدم املؤشر لتمييز  >
 .GO واضغط PLAY TIMER لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط ON لف القرص الختيار  >
استخدم املؤشر ملغادرة القائمة.   >

تنشيط موقت التشغيل 

 
PLAY TIMER

AUDIO MASTER

AM OPTION

N.MUSIC

N.RADIO
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Roles قائمة >> 

منتج الصوت الرئيسي 

يحدد اإلعداد في قائمة AUDIO MASTER ما إذا كان 

BeoSound 5 يعمل كمنتج الصوت الرئيسي في إعدادك. 

ويؤثر اإلعداد على "الدور" الذي يقوم به BeoSound 5 في 

إعدادك والقوائم التي تكون متاحة. مثالً، فإنك ال يتاح لك 

 AUDIO ملصدر موصل، إذا كانت قائمة A.AUX اخليار

 MASTER معدة على NO. اتصل بتاجر جتزئة 

Bang & Olufsen ملزيد من املعلومات.

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

 .ROLES استخدم املؤشر لتمييز  >
.GO واضغط AUDIO MASTER لف القرص الختيار  >
 GO لف القرص الختيار اإلعداد املناسب إلعدادك واضغط  >

للتخزين. 

 AM خيار

عندما يكون BeoSound 5 معًدا على أنه منتج الصوت 

الرئيسي، فإنه يجب برمجة Option أيًضا. 

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

 .ROLES استخدم املؤشر لتمييز  >
.GO واضغط AM OPTION لف القرص الختيار  >

لف القرص الختيار Option املناسب إلعدادك واضغط   >
GO للتخزين. 

النظام املوسيقي له خمسة إعدادات Option مختلفة:

Option 0. يستخدم عندما يكون نظامك املوسيقي موصاًل 
بنظام الصورة وال توجد سماعات موصلة مباشرة بنظامك 

املوسيقي. 
Option 1. يستخدم عندما يكون نظامك املوسيقي معًدا 
مبفرده أو موصاًل بنظام صورة، عندما تكون السماعات 

موصلة بنظامك املوسيقي. 
Option 2. يستخدم عندما يكون نظامك املوسيقي معًدا 

في غرفة وموصاًل بنظام صورة معد في غرفة أخرى. 
Option 5. يستخدم عندما يكون نظامك املوسيقي معًدا 

 .Bang & Olufsen في غرفة وصلة أيًضا بها تليفزيون
Option 6. يستخدم عندما يكون نظامك املوسيقي معًدا 

 .Bang & Olufsen في غرفة وصلة ليس بها تليفزيون

Option 2

Option 5

Option 2
Option 6

Option 1

Option 1
Option 1

Option 2
Option 2

Option 2 Option 0
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تغيير أسماء املصادر 

من أجل وصول أسهل إلى مصدر N.MUSIC بواسطة وحدة 

 التحكم عن بعد، ميكنك إعداد النظام لتنشيط املصدر 

 .CD عن طريق الزر N.MUSIC

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

 .ROLES استخدم املؤشر لتمييز  >
لف القرص الختيار سواء CD أو A.MEM أو   >

.GO واضغط N.MUSIC

اعمل التغييرات من أجل املصدر N.RADIO أيًضا، إذا   >
أردت. 

اضغط GO للتخزين.   >

مالحظة! عندما تغير اسم املصدر CD أو A.MEM، فإنه 
أيًضا يتغير في شاشة النظام املوسيقي، ويجب عليك 

استبدال N.MUSIC، عندما يذكر في تسلسالت التشغيل، 
 N.RADIO أيًضا، يستبدل .A.MEM أو CD بـ 
بـ RADIO، إذا عملت تغييرًا لهذا املصدر أيًضا. 

التأخير 

لضمان أن يكون التليفزيون املوصل جاهزًا لتشغيل 

املوسيقى من النظام املوسيقي، ميكن إعداد تأخير ما. 

وينطبق ذلك فقط عندما يكون النظام املوسيقي معًدا 

 .Option 0 على

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

 .GO مرتني واضغط  اضغط   >
 .ROLES استخدم املؤشر لتمييز  >

.GO واضغط DELAY لف القرص الختيار  >
اعمل اإلعدادات للتأخير الضروري.   >

اضغط GO للتخزين.   >

 Roles قائمة >>
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تغيير زمن بدء التشغيل 

إذا أردت أن جتعل نظامك املوسيقي يبدأ 
التشغيل أسرع، ميكنك تقصير زمن بدء 

التشغيل، ولكن يزيد ذلك من استهالك النظام 
لطاقة االستعداد. 

ميكنك تقصير زمن بدء التشغيل بتغيير اإلعداد في قائمة 

 .OFF إلى POWER SAVING

تغيير استهالك الطاقة االفتراضي …

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

 .GO مرتني واضغط  اضغط   >
 SYSTEM SETTINGS استخدم املؤشر لتمييز  > 

 .GO واضغط
 .GO واضغط POWER SAVING لف القرص الختيار  >

 .GO واضغط OFF أو AUTOMATIC لف القرص الختيار  >
استخدم املؤشر ملغادرة القائمة.   >

 DEBUG أيًضا قائمة SYSTEM SETTINGS تضم قائمة
LOGGING. ويجب تغيير اإلعداد في هذه القائمة فقط 

عندما يطلب ذلك فني. 

POWER SAVING    AUTOMATIC

 OFF

 SYSTEM ميكنك تغيير استهالك طاقة االستعداد في قائمة
SETTINGS. سيظهر اإلعداد احلالي عند إدخاله، هنا؛ 

 .AUTOMATIC


	عميلنا العزيز
	المحتويات
	المنظر العام للقوائم
	المنظر العام للقوائم – المتقدمة
	التشغيل عن قرب
	Beo6 أو Beo5 كيفية استخدام 
	Beoالاتصال ثنائي الاتجاه بواسطة 6
	Beo4 كيفية استخدام 
	ضبط إعدادات الصوت
	تغيير اللغة ومنطقة التوقيت
	قائمة الصيانة
	إعدادات الخدمة
	إعداد الشبكة
	كيفية إتاحة الموسيقى
	إنشاء قوائم ملونة ومفضلات مرقمة
	MOTS
	Roles قائمة  
	تغيير زمن بدء التشغيل


