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المستخدم  دليل



الكندية القوانني متطلبات بكافة يفي ب الفئة من الرقمي اجلهاز هذا
الالسلكي. للتداخل املسببة لألجهزة

الفدرالية  االتصاالت جلنة قانون من 15 باجلزء اجلهاز هذا يلتزم مالحظة:
تداخًال ال يسبب قد هذا اجلهاز التاليني: (1) للشرطني تشغليه ويخضع .FCC

ذلك في مبا تداخل يستقبله، أي أن يقبل يجب هذا اجلهاز و(2) ضارًا،
فيه. مرغوب تشغيًال غير يسبب قد الذي التداخل

عدم حالة وفي السلكي، تردد طاقة يشع وقد ويستخدم يولد اجلهاز هذا
باالتصاالت ضارًا يسبب تداخًال فقد وفًقا للتعليمات، واستخدامه تركيبه
تركيب في التداخل حدوث لعدم ضمان هناك فليس ذلك، ومع الالسلكية.

أو الراديو باستقبال ضارًا تداخًال يسبب اجلهاز هذا إذا كان معني.
نشجع تشغيله، فإننا اجلهاز ثم بغلق ميكن حتديده الذي األمر التليفزيون،
اإلجراءات أكثر من أو واحد باتباع التداخل محاولة معاجلة املستخدم على

التالية:
االستقبال هوائي تغيير مكان أو توجيه إعادة –

واملستقبل اجلهاز بني املسافة زيادة –

املستقبل عن املوصل بها مختلفة بدائرة مبقبس كهرباء توصيل اجلهاز –

للمساعدة خبير راديو/تليفزيون فني أو التجزئة تاجر استشارة –

أية  تضع وال املاء املوسيقى بعيًدا عن احفظ مشغل أجل سالمتك: من

البيئات اجلافة فقط، في لالستخدام مصمم املوسيقى مشغل فوقه. أشياء
(41 - 113 فهرنهايت).  مئوية 45 - 5 يتراوح بني حرارة درجة وفي نطاق

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

عدم من وتأكد سوائل عليه رذاذ قطرات أو لسقوط الجهاز
عليه. الزهريات، مثل بالسوائل، المملؤة األشياء وضع

انزع المتردد، التيار مصدر عن تمامًا الجهاز هذا لفصل
الجهاز بعد وسيظل الجدار. مقبس من التيار قابس مصدر

للتشغيل. جاهزًا فصله

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

كهربائية.  بصدمة األشخاص إصابة

إلى وجود المستخدم تنبه المثلث داخل عالمة التعجب
الدليل المرفق في والصيانة للتشغيل تعليمات هامة

بالمنتج.

كهربائية، بصدمة اإلصابة خطر لتقليل تنبيه:
قطع توجد ال الخلفي). الجزء (أو الغطاء تفك ال

الداخل. في صيانتها المستخدم يستطيع
المؤهلين.  الصيانة أفراد من الصيانة اطلب

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
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 PC – النظام متطلبات

USB واحد خاٍل  توصيل منفذ •

طريق HUB خارجي،  عن هذا التوصيل مبنفذ BeoSound 6 وصلت إذا  
.Full Speed Devices يدعم HUB أن من تأكد

 .Windows Vista أو Windows XP أو Windows 2000 •

 Macintosh – النظام متطلبات

USB واحد خاٍل  توصيل منفذ •

طريق HUB خارجي،  عن هذا التوصيل مبنفذ BeoSound 6 وصلت إذا  
.Full Speed Devices يدعم HUB أن من تأكد

MAC OS X متوافق  •

الويب.  ملستعرض إضافة برنامج طريق عن متاح (وأحدث) iTunes 7 •

امللفات املدعمة تنسيقات

 MP3 •

 kHz 48-8 :جتميع إشارة الصوت ترددات
 Kbps 320-8 :املتغيرة البت الثابتة أو معدالت

 WMA • 

 kHz 48 - 8 :ترددات تجميع إشارة الصوت   
Kbps 320 - 8 :البت معدالت  

 OGG • 

 Q10-Q0  

املدعمة السعة

جيجابايت). المستخدم: 3.8 (مساحة 4 جيجابايت •

تشغيل  على نظام Bang & Olufsen للحصول موقع ويب ارجع إلى
.BeoSound 6 ـ ل المحدث الجهاز وبرنامج

القانونية املسئولية وحدود امللكية حقوق

أو جتارية عالمات تكون قد الدليل هذا في وردت التي املنتجات أسماء
جتارية مسجلة لشركات أخرى. عالمات

 Microsoft Windows Media Technologies من احملتوى تستخدم أجزاء
 Microsoft © النسخ حقوق مايكروسوفت). نوافذ وسائط (تقنيات

 Windows-و Microsoft محفوظة. احلقوق جميع .Corporation 1999-2002

 Microsoft- لصالح مسجلة جتارية عالمات هي Windows وشعار Media

أخرى.  بالد و/أو األميركية املتحدة الواليات في Corporation

أية  عن حالة، أية في مسئولة، تكون Bang & Olufsen لن أن الحظ فضًال
أو استخدام البرنامج عن غير مباشرة تنشأ أو عرضية مترتبة أو أضرار

التمكن من استخدامه. عدم

 Apple Computer, - تخص تجارية هي عالمات iTunes و Mac وشعار Mac

أخرى. وبالد األميركية المتحدة الواليات في مسجلة ،Inc
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الموسيقى مشغل تقديم

نقالي  موسيقى مشغل BeoSound 6 هو

أن يجب تشغيله، أن تبدأ وقبل للشحن. وقابل

استخدم وعندما يكتمل شحنه، تشحنه.

إلى  الرقمية موسيقاك USB لنقل كابل

واآلن الرأس. سماعات وصل ثم ،BeoSound 6

مشغل املوسيقى. استخدام جاهز لتبدأ أنت

 
اختر تسجيالتك، إلى االستماع لتبدأ اضغط

اإلعداد. لتغيير ثانية مرة واضغط القائمة خيارات
وتظهر في متوفرة غالف صورة كانت هناك إذا

صورة  إلظهار العرض بالشاشة، اضغط
املسار معلومات إلظهار واضغط ثانية الغالف،

الغالف. صورة وإبهات

 
اضغط املسار التالي. إلى لالنتقال اضغط

املسار. في األمام إلى متواصًال لالنتقال

اضغط املسار السابق. إلى لالنتقال اضغط
املسار. في اخللف إلى متواصًال لالنتقال

يشتغل، وعندما للتشغيل. متواصًال اضغط
لتوقفه اضغط وأثناء االستماع، لالستماع. اضغط

منط إلى متواصًال للتحول اضغط مؤقًتا أو
االستعداد.

نحو على للتنقل متواصًال اضغط التنقل ألعلى،
متواصل.

نحو على للتنقل متواصًال اضغط التنقل ألسفل،
متواصل.

شاشة إلى العودة أو القوائم في للرجوع اضغط
القائمة إلى للعودة متواصًال اضغط االستماع.

الرئيسية.
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العرض شاشة
حجم رفع/خفض

الصوت

من املوسيقى أن ينتهي مشغل مبجرد مالحظة!
يتحول موسيقية، اختيارات قائمة أو ألبوم تشغيل
في  24 ساعة وبعد االستعداد. منط إلى تلقائًيا

نفسه املوسيقى مشغل يغلق منط االستعداد،
متاًما.



جوالة. موسيقية اختيارات قائمة عمل

سريعة موسيقية اختيارات قائمة عمل ميكنك
املوسيقى. مشغل على للموسيقى املخزنة

بضغط  الرئيسية القائمة Tracks في صل إلى <
املسارات.  معاينة لفتح  واضغط 

قائمة إلى نقله تريد الذي املسار، إلى انتقل <
اجلوالة. املوسيقية االختيارات

املسار املختار  إلضافة متواصًال اضغط <
اجلوالة. املوسيقية االختيارات قائمة إلى

االختيارات الموسيقية قائمة إلى الوصول

… الجوالة

بضغط وانتقل  الرئيسية القائمة إلى صل <
.Playlists إلى

.Mobile Playlist إلى اضغط للوصول <
قائمة  كامل محتوى Play List لتشغيل اختر <

االختيارات املوسيقية.
املسارات  جميع لتشغيل Play Shuffled اختر <

بترتيب املوسيقية االختيارات قائمة في
عشوائي.

هذا وتشغيل مسار إلى اختر االنتقال أو، <
حتديًدا. املسار

التشغيل اتصرة طرق – التشغيل اليومي

فيها، املتضمنة والقوائم الرئيسية القائمة من
التشغيل. لتسهيل مختلفة مختصرة طرق هناك

بترتيب مسارات تشغيل إلى مباشرة اقفز
املسارات أو مسارات جميع تشغيل أو عشوائي،

اقفز مباشرة أو، موسيقى معني. نوع أو فنان من
اختيارات قوائم أو ألبومات إلى االستماع إلى

موسيقية.

بترتيب مسارات لتشغيل المختصرة الطريق

… المسارات معاينة من عشوائي

بضغط وانتقل  الرئيسية القائمة إلى صل <
.Tracks إلى

إلى  االستماع لتبدأ متواصًال اضغط <
عشوائي. بترتيب التسجيالت

… أنواع الموسيقى معاينة الفنانين أو من -

بضغط وانتقل  الرئيسية القائمة إلى صل <
.Genres أو Artists إلى

نوع  الفنان أو معاينة اضغط للوصول إلى <
نوع موسيقى. أو فناًنا املوسيقى واختر

بترتيب  لتبدأ االستماع متواصًال اضغط <
عشوائي.

ألبوم فنان معين تشغيل جميع المسارات من

اختيارات قائمة من أو معين ألبوم أو

… موسيقية

بضغط وانتقل  الرئيسية القائمة إلى صل <
.Playlists أو Albums Artists أو إلى

ألبوم  أو فنان معاينة إلى اضغط للوصول <
موسيقية. اختيارات قائمة أو

بترتيب  لتبدأ االستماع متواصًال اضغط <
أو فنان من املسارات إلى جميع عشوائي

موسيقية مختارة. اختيارات أو قائمة ألبوم

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37
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الشاشة.  في العرض لغة … اختر Language

تستهلك  وعندما البطارية. حالة … يظهر Battery

ينغلق مشغل املوسيقى البطارية، فإن طاقة
قصير. تنبيه صوت ويصدر

الشاشة يدلك في املؤشر أن الحظ فضًال  
األخضر املؤشر يدل البطارية. حالة أيًضا على

وعندما متاًما. مشحونة أن البطارية على
بالتبعية.  املؤشر لون يتغير البطارية، تضعف

املستغلة  الذاكرة مساحة يظهر … Memory

واخلالية.
احلالية.  البرنامج نسخة افحص … About

للتنقل املعاينات اتلفة أو القوائم استخدم

أو عمل املوسيقى مشغل محتويات خالل

اإلعدادات.

الرئيسية  Menu القائمة

االستماع  وخيار إلى املسارات صل … Tracks

عشوائي. بترتيب
الفنان.  معاينة … يظهر Artists

األلبوم.  معاينة يظهر … Albums

املوسيقى.  نوع معاينة يظهر … Genres

املوسيقية  االختيارات قوائم يظهر … Playlists

قائمة  BeoPlayer أو طريق عن عملتها التي
اجلوالة. املوسيقية االختيارات

مشغل إعدادات إلى للوصول … Settings

املوسيقى.

مشغل على إعدادات مختلفة عمل ميكن
تكون كالتالي: واخليارات املوسيقى.

اإلعدادات

هي  واخليارات املتكرر، … االستماع Repeat 

.On/Off

عندما  تلقائًيا األزرار لوحة قفل … Auto Lock

خاملني، والشاشة املوسيقى مشغل يكون
.Off/On هي واخليارات

واخليارات هي  مستويات اجلهير، … اضبط Audio

مرشح أعد أو ،High أو Medium None أو

.Off أو On على الديناميكي الصوت
الشاشة،  لعرض الزمني اإلطار أعد … Display

.Dimmed أو Off On أو

المسار اسم يظهر – الرئيسية القائمة عرض
دائًما. الشاشة أسفل في حالًيا يشتغل الذي

البطارية. حالة على المؤشر لون ويدلك

وطوله الحالي يظهر المسار أثناء االستماع،
أو الفنان كان وإذا الشاشة. في دائًما ورقمه

فإنهم يظهرون متاحين، الغالف صورة أو األلبوم
أيًضا.

الموسيقى مشغل في القوائم استخدام

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37
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… موسيقى لنقل

كابل  طريق PC عن املوسيقى بـ مشغل وصل –

.USB

جهاز على أنه مسجًال املوسيقى مشغل يكون –

السعة. كبير تخزين
منظم املوسيقى. افتح –

وانقر افتحه ،BeoPlayer كنت تستخدم إذا –

وملزيد  املسارات، وتنظيم وإفالت لسحب COPY

BeoPlayer على  دليل إلى ارجع الشرح من
اإلنترنت. شبكة

 … BeoPlayer حول

يصنف  فهو موسيقاك، منظم BeoPlayer هو

نوع تلقائًيا موسيقاك الرقمية أبجدًيا حسب
واسم األلبوم. املسار واسم والفنان املوسيقى

أيًضا املوسيقية. اختياراتك قوائم عمل ويتيح لك
BeoPlayer لتسجيل وتخزين  استخدام ميكنك

.CD أسطوانة من املسارات وتنظيم

 BeoPlayer إلى دليل ارجع المعلومات لمزيد من
 CD استخدم أسطوانة اإلنترنت. شبكة على

.BeoPlayer لتثبيت

 Windows Media أو BeoPlayer استخدم

حاسبك.  من موسيقى Player لنقل

الموسيقى إلى مشغل موسيقى نقل

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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الجهاز تركيب

لتحرير هو موضح كما القابس، اضغط لنزع
وفصله. القابس

مستدق الطرف مماثل شيًئا استخدم قلًما أو
أن محتوى الحظ فضًال اإلعدادات. إلعادة ضبط

أي له يحدث أن دون هو كما يظل الموسيقى
تغيير.

… الشحن أثناء

تشحن الشاشة. وبينما أزرق بعرض خط يظهر
األخضر. اللون إلى اخلط هذا يتحول البطارية،

بكابل موصًال الموسيقى مشغل عندما يكون
يشحن إذا كان ذلك، ومع يمكن تشغليه. ال ،USB

ممكًنا تشغليه يكون السفر، شاحن بواسطة
دائًما.

املرفق الكابل وصل املوسيقى، مشغل لشحن

أو، .PC بـ USB ووصلة مبشغل املوسيقى،

لشحنه. السفر شاحن استخدم

حول الشحن …

موصًال اتركه متاًما، املوسيقى لشحن مشغل
ومبجرد اكتمال تقريًبا. الساعة ونصف لساعتني

 40 إلى تصل ملدة استخدامه ميكن شحنه،
ساعة.

… البطارية تضعف عندما

نغمة وتتكرر الشاشة. وتعتم حتذير تصدر نغمة
مباشرة. البطارية طاقة تنفد أن قبل التحذير

عرض في البطاية حالة لون املؤشر أيًضا يبني
أن يدل على األخضر املؤشر فلون الشاشة.

اللون يتغير ثم متاًما، مشحون مشغل املوسيقى
حالة على ليدل برتقالي/أصفر ظلني إلى

البطارية.

PC
100–240 VAC
50–60 Hz
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الشحن لحرارة بطاريات أو تعرض البطاريات ال
ما شابه أو النار الشمس أو أشعة مفرطة مثل

ذلك.
تيار مصدر يكون لحاسبك بأن نوصي نحن

كهربائي موصل باألرض.

إعادة ضبط اإلعدادات ثقب



… جديدة برامج تنزيل

ميكنك ،Bang & Olufsen ويب موقع طريق عن
فضًال اتبع املوسيقى. ملشغل جديدة برامج تنزيل

الويب. موقع على املوجودة التعليمات

واستخدامها سماعات األذن وضع

نوصي نحن صوت، جودة أفضل على للحصول
املرفقة األذن وتضبط سماعات وتضع تركب بأن

الصفحة. هذه في موضح هو كما

مع طويلة لفترة األذن استخدام سماعات تحذير!
بالسمع! أن يضر العالي يمكن الصوت

حركة وسيلة تعوق ال سالمتك، من أجل تحذير!
بالجراب الجلدي الخاص الرقبة التضييق بشريط

التضييق فوسيلة بالشريط. عقدة بربط مثًال -
انجذب أو الشريط بشئ علق لتنزلق، إذا مصممة

قصد. غير من

وسماعات الموسيقى لمشغل الجلدي الجراب
مركبة. األذن

الموسيقى. بمشغل األذن سماعات توصيل
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الشتراطات مطابق المنتج هذا
 EC/5/1999  التوجيهين

.EC/95/2006و

والخصائص واالستخدام  المواصفات التقنية
مسبق! إشعار عرضة للتغيير دون بهم المرتبط

فقط! الكندية بالسوق خاص

بجميع ب يفي الفئة من اجلهاز الرقمي هذا
لألجهزة املسببة الكندية القوانني متطلبات

الالسلكي. للتداخل

األميركية فقط! للسوق

ملتزًما ووجد مت اختباره هذا اجلهاز مالحظة:
للجزء وفقًا ب، الرقمية من الفئة بقيود األجهزة

وهذه .FCC الفدرالية االتصاالت جلنة قواعد من 15

من لتوفير احلماية املقبولة وضعت القيود
باملنزل. جهاز مركب الضار في التداخل

تردد يشع طاقة وقد ويستخدم اجلهاز يولد هذا
وفًقا تركيبه واستخدامه حالة عدم وفي السلكي،
باالتصاالت ضارًا تداخًال فقد يسبب للتعليمات،

لعدم هناك ضمان فليس ذلك، الالسلكية. ومع
إذا كان للجهاز. معني في تركيب التداخل حدوث

باستقبال تداخًال ضارًا يسبب اجلهاز هذا
حتديده الذي ميكن األمر التليفزيون، أو الراديو

املستخدم نشجع فإننا تشغيله، ثم اجلهاز بغلق
أكثر أو واحد باتباع التداخل معاجلة محاولة على

التالية: اإلجراءات من
مكانه. تغيير أو االستقبال هوائي توجيه إعادة –

واملستقبل. اجلهاز بني الفاصلة املسافة زيادة –

مختلفة بدائرة كهرباء مبقبس توصيل اجلهاز –

املوصل بها املستقبل. عن
راديو/تليفزيون فني أو التجزئة تاجر استشارة –

للمساعدة. خبير
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