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تشتمل تعليمات التشغيل على معلومات عن اإلعداد واالستخدام اليومي ملنتج B&O PLAY واألجهزة املوصلة به. 

يقدم لك التليفزيون ميزات ووظائف أكثر بخالف املذكورة في تعليمات التشغيل. ومن بينها ضمن أشياء أخرى؛ 
Sleep Timers، نظام رمز PIN وإعدادات الشبكة. هذه امليزات وغيرها موضحة مبزيد من التفصيل في دليل 

املتنج على اإلنترنت أو في نصوص املساعدة في قوائم التليفزيون.

.www.beoplay.com/v1/support توجد األدلة على موقع الويب

كما أن األدلة ونصوص املساعدة على الشاشة يتم حتديثها إذا كانت برمجيات التشغيل اجلديدة تقدم ميزات 
ووظائف جديدة أو معدلة في التليفزيون. 

على موقع الويب www.beoplay.com/v1 ميكنك أيًضا أن جتد معلومات أكثر واألسئلة الشائعة عن منتجك. 

تاجر التجزئة هو أول من تتوجه إليه باستفساراتك عن اخلدمة. 

عميلنا العزيز 

املواصفات التقنية وامليزات واالستخدامات املرتبطة بها عرضة للتغيير 
دون إشعار. 
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تنبيهات 
تأكد أن التليفزيون موضوع في مكانه ومعد وموصل وفًقا للشرح   –

في تعليمات التشغيل. لتجنب التعرض لإلصابة، استخدم احلوامل 
وأرفف اجلدار املعتمدة من Bang & Olufsen فقط! 

ضع التليفزيون دائًما على سطح ثابت ومستقر.    –
ال تضع أية أغراض فوق التليفزيون.    –

ال تعرض التليفزيون للمطر أو الرطوبة العالية أو مصادر احلرارة.   –
التليفزيون مصمم الستخدامه في األماكن املغلقة، في البيئات   –

اجلافة واحمللية فقط. استخدمه في نطاق درجة حرارة تتراوح بني 
10-40 درجة مئوية )50-105 درجة فهرنهايت(. 

إذا تعرض التليفزيون لدرجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية   – 
)40 فهرنهايت(، اتركه في درجة حرارة الغرفة وانتظر إلى أن 
يستعيد التليفزيون درجة حرارة الغرفة العادية قبل أن توصله 

مبصدر التيار الكهربائي وتشغله. 
ال تضع التليفزيون في ضوء الشمس املباشر أو ضوء اصطناعي   –

مباشر، مثل كشاف ضوء، حيث أن ذلك ميكن أن يضعف حساسية 
مستقبل وحدة التحكم عن بعد. أيًضا، إذا زادت سخونة الشاشة 
بإفراط، فقد تظهر بقع سوداء في الصورة. وتختفي هذه البقع مرة 

أخرى، مبجرد أن يبرد التليفزيون إلى درجة احلرارة الطبيعية. 
اترك فراغًا كافًيا حول التليفزيون لتهوية كافية.   –

ال تضع مصادر لهب مكشوف، مثل شموع موقدة على اجلهاز.   –
ملنع انتشار احلريق، اجعل الشموع ومصادر اللهب املكشوف   –

األخرى بعيدة عن املنتج دائًما. 
ال حتاول فتح التليفزيون من الداخل. اترك مثل تلك العمليات ألفراد   –

الصيانة املؤهلني. 
ال تقذف زجاج الشاشة بأشياء صلبة أو مدببة.   –

ميكن غلق التليفزيون متاًما فقط بفصله من مقبس الكهرباء.   –
ويجب أن يكون مقبس الكهرباء متاح الوصول إليه دائًما.

اتبع التعليمات لضمان التركيب والتوصيل الصحيح واآلمن   –
لألجهزة في أنظمة الوسائط املتعددة.  

يوجد ملصق املنتج خلف غطاء لوحة التوصيالت.  –
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كيفية إعداد التليفزيون

 www.beoplay.com/v1/support مهم – توجد األدلة واألسئلة الشائعة على موقع الويب

لفك غطاء لوحة التوصيالت، اسحب الغطاء من أسفل أواًل لتحرير   –
الغطاء، ثم اسحبه للخارج. 

وصل سلك توصيل مقبس الكهرباء وكابل اإليثرنت وكابل الهوائي   –
أو القمر االصطناعي اعتماًدا على إعدادك. للتوصيل الالسلكي، 

وصل هوائي الشبكة الالسلكية.
شغل التليفزيون )اضغط TV(. إذا ظهرت لك رسالة إلدخال رمز   –

PIN، أدخل الرمز الذي قدمه لك تاجر التجزئة وواصل إعداد املرة 
األولى )انظر الصفحة التالية(.

أخرج التليفزيون من الصندوق وضعه على بطانية ناعمة. فك املسامير 
األربعة من التليفزيون. 

قبل تركيب احلامل أو رف اجلدار، تذكر إدخال غطاء السماعة. امسك 
غطاء السماعة بيديك االثنتني وأدخله بحذر في الفتحة في جانب 

التليفزيون.

بعد ذلك ركب احلامل أو رف اجلدار )انظر الدليل املنفصل(.

3. توصيل التليفزيون

1. إخراج التليفزيون من صندوقه

2. إدخال غطاء السماعة وتركيب احلامل/رف اجلدار

 توجد األدلة ومعلومات أكثر، على سبيل املثال، األسئلة الشائعة على موقع الويب
.www.beoplay.com/v1/support

لفك غطاء السماعة، ادفعه برفق للخارج باستخدام أحد املسامير األربعة 
التي فككتها من التليفزيون. وإذا كان التليفزيون مركًبا على حامل 
املنضدة أو رف اجلدار، يجب عليك أواًل فك جوانب احلامل أو رف 

اجلدار لفك غطاء السماعة. انظر األدلة املرفقة مع احلامل أو رف اجلدار.

لضمان التهوية املناسبة، اترك فراًغا كافًيا حول الشاشة. ال تغط شبكة التهوية. عند سخونة التليفزيون املفرطة )وميض مبني منط االستعداد وظهور حتذير على الشاشة(، 
حول التليفزيون إلى منط االستعداد، وليس الغلق، لكي يبرد التليفزيون. وال ميكنك تشغيل التليفزيون أثناء ذلك. 

وصل التليفزيون باإلنترنت لتستقبل حتديثات البرنامج وتنزيل جداول )Peripheral Unit Controller )PUC. يوصى بأن تعد التليفزيون لكي يحدث البرنامج تلقائًيا.
ملزيد من املعلومات عن اإلعدادات السلكية أو الالسلكية، انظر الدليل على اإلنترنت والدليل املرفق مع هوائي الشبكة الالسلكية.

التهوية

توصيل اإليثرنت
إعدادات الشبكة

WLAN
ANTENNA

AERIALSATELLITE
5V    50mA
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مصدر الكهرباءهوائي/كابل/إشارة تناظرية

هوائي الشبكة الالسلكية إشارة القمر االصطناعي إيثرنت



داد
إلع
ا

ميكنك تثبيت الكابالت بأي من اجلانبني أو في الوسط، حسب وضع 
احلامل أو رف اجلدار. ألغراض السالمة، ثبت الكابالت جيًدا بواسطة 

أربطة الكابالت املصاحبة.

بعدما تنتهي من عمل جميع التوصيالت، ركب غطاء لوحة التوصيالت.

6. مد الكابالت
 في الكابالت 

ٍ
إذا كان لديك رف جدار، تأكد من وجود ارتخاء كاف

تسمح بدوران التليفزيون قبل تثبيت الكابالت بواسطة أربطة الكابالت 
لعمل حزمة متقنة.

اتبع التعليمات على الشاشة. عندما يتاح، اضغط الزر األزرق من أجل نصوص المساعدة.   MENU LANGUAGE
SOFTWARE UPDATE (USB)

COUNTRY
LANGUAGES

NETWORK SETTINGS
SOFTWARE UPDATE (INTERNET)

SPEAKER SETUP
ACCESS CONTROL

INPUTS (TV TUNING)
NICE TO KNOW

4. إعداد املرة األولى
سيتم توجيهك خالل عدد من القوائم حيث يجب عليك عمل إعدادات 

، واضغط في الوسط  ،  و   ،  Beo4 مختلفة. استخدم زر تنقل
الختيار اإلعدادات. في بعض القوائم الفرعية، اضغط BACK للرجوع 

إلى إعداد املرة األولى.

ميكنك تغيير اإلعدادات مرة أخرى فيما بعد إذا أردت. إذا كنت 
تستقبل إشارة تليفزيونك عبر مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، اختر 
NONE في INPUTS. أعد مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي كما 

تبني األشكال التوضيحية أدناه. 

الشكل التوضيحي هنا هو مثال واحد فقط من إعدادات كثيرة ممكنة. 
عندما توصل جهازًا خارجًيا، على سبيل املثال مستقبل إرسال 

تليفزيون رقمي، مبقبس HDMI IN في التليفزيون )انظر الصفحات 
التالية(، ستظهر لك رسالة تطلب منك تهيئة املصدر. اتبع التعليمات 

على الشاشة. 

 ،IR ومرسالت PUC للمعلومات عن خيارات اإلعداد اإلخرى وجداول
 انظر الدليل على اإلنترنت املوجود على موقع الويب
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5. توصيل جهاز خارجي

.Beo4 انظر صفحة 12 في دليل ،Beo4 للمعلومات عن وحدة التحكم عن بعد

يومض ضوء البيان باللون األخضر للحظة ويكون التليفزيون جاهزًا لالستخدام. لتقليل زمن بدء التشغيل، انظر الدليل على اإلنترنت بخصوص إعدادات الطاقة. 
التليفزيون في منط االستعداد لكن اتركه موصاًل مبقبس الكهرباء من أجل تنزيالت البرنامج.

التليفزيون مت فصله من مقبس الكهرباء ويجب عليك إدخال رمز PIN. انظر الدليل على اإلنترنت ملزيد من املعلومات عن نظام رمز PIN، موجود على موقع الويب 
.www.beoplay.com/v1/support

 .PIN ال تفصل التليفزيون من مقبس الكهرباء. قد يكون بسبب أن البرنامج اجلديد يتم تنشيطه أو بسبب محاوالت عديدة فاشلة إلدخال رمز
.PIN التليفزيون في منط االستعداد وميكنك فصله من مقبس الكهرباء إذا أردت. ولكن، عمل ذلك ينشط نظام رمز

ضوء البيان - أخضر
أحمر متواصل

أحمر يومض ببطء

أحمر يومض بسرعة
مغلق 

TV

BACK
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INTERNET

HDMI PUC

ETHERNET

 Beo4 من املمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد
 Bang & Olufsen للتحكم في جهاز ليس

 Peripheral Unit Controller بواسطة جدول
 IR يجب وضع مرسل ،PUC لكي تعمل .)PUC(
قريًبا من مستقبل IR باجلهاز املوصل. تأكد من 

 .IR قبل تركيب مرسل IR إشارة

ضوء البيان



BeoPlay V1−32 – لوحة التوصيالت

مهم 

 .SOURCE LIST SETUP أي جهاز توصله بلوحة التوصيالت يجب تسجيله في قائمة 

سلك وقابس مصدر التيار 
الكهربائي 

وصل املقبس ~ بلوحة توصيالت التليفزيون مبقبس الكهرباء. ويكون التليفزيون في منط االستعداد وجاهزًا لالستخدام. 
القابس وسلك مصدر التيار الكهربائي املصاحبان مصممان خصيًصا للمنتج. ال تغير القابس وإذا تلف 

 .Bang & Olufsen سلك توصيل الكهرباء، يجب أن تشتري سلك توصيل كهرباء معتمد من

1*تأكد من أن كابل التوصيل بني املنتج جهاز التوجيه ال ميتد خارج 

املبنى لتجنب مالمسته ألسالك الفلط العالي.

Ethernet ) (*1

لالتصال باإلنترنت. من أجل حتديثات 
البرنامج أو تدفق UPnP للصور الرقمية 
وملفات الفيديو أو املوسيقى من، على 

NAS سبيل املثال، جهاز

 SATELLITE (14/18V – 0.4A)
مقبس دخل هوائي إلشارة قمر اصطناعي رقمية. 

اعتماًدا على خيارات املولف، قد يكون لديك إما مقبس واحد للقمر 
االصطناعي أو ال يوجد. ال توصل أبًدا هوائي نشط اختياري هنا

 2 x )CA وحدة( COMMON INTERFACE
إلدخال وحدة CA وبطاقة ذكية للوصول إلى القنوات الرقمية 

املشفرة. ملزيد من املعلومات عن توليفات البطاقات الذكية 
ووحدات CA املتوافقة، اتصل بتاجر التجزئة. انظر الدليل على 

اإلنترنت للمعلومات عن طريقة اإلدخال الصحيح*2

 USB ( , 5V – 0.5A)
لتوصيل جهاز USB لتصفح 

الصور الرقمية أو ملفات الفيديو 
أو املوسيقى.

 AERIAL (5V – 50mA)
مقبس دخل الهوائي من أجل هوائي خارجي/

شبكة تليفزيون كابل أو إشارة تناظرية.

~ – مصدر التيار 
الكهربائي 

التوصيل مبصدر التيار 
الكهربائي

ANTENNA WLAN
لتوصيل هوائي شبكة السلكية

WLAN
ANTENNA

AERIAL COMMON INTERFACESATELLITE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

5V    50mA
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 PL 1-3 (Power Link)
لتوصيل سماعات خارجية 
في إعداد صوت محيط. 

انظر الدليل على اإلنترنت 
ملزيد من املعلومات*2

 HDMI IN (1-5)
 High Definition Multimedia Interface يتيح
توصيل مصادر صورة كثيرة مختلفة، مثل أجهزة إرسال 
التليفزيون الرقمي أو أجهزة ألعاب الفيديو أو أجهزة تشغيل 
الوسائط املتعددة أو أجهزة تشغيل Blu-ray أو حاسب.

 S/P-DIF IN
مقبس دخل الصوت الرقمي 

 PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
إلشارات حتكم IR إلى جهاز خارجي موصل مبقبس 

HDMI IN أو AV IN. يتيح لك التحكم في جهاز ليس 
Bang & Olufsen بواسطة وحدة التحكم عن بعد 

Beo4 باستخدام زر التنقل*2
 CTRL 1

غير مستخدم

 AV IN
لتوصيل جهاز صورة تناظري. 

يحتاج إلى مهايئ خاص

الكابالت واملهايئات

توصيل اإليثرنت

2*الدليل على اإلنترنت

اعتماًدا على نوع اجلهاز الذي توصله بالتليفزيون، فإنك حتتاج إلى كابالت ورمبا أيًضا مهايئات مختلفة. وتتوفر الكابالت واملهايئات لدى تاجر 
 .Bang & Olufsen جتزئة

وصل التليفزيون باإلنترنت لتستقبل حتديثات البرنامج وتنزيل جداول )Peripheral Unit Controller )PUC. يوصى بأن تعد التليفزيون 
لكي يحدث البرنامج تلقائًيا

يتضمن الدليل على اإلنترنت معلومات أكثر عن إعداد وتوصيل جهاز خارجي.

نحن نوصي بأن توصل التليفزيون باإلنترنت لكي تتمكن من استقبال حتديثات البرنامج وتنزيل جداول 
)PUC( Peripheral Unit Controller. متكنك جداول )Peripheral Unit Controller )PUC من 

تشغيل جهاز موصل ليس Bang & Olufsen بواسطة وحدة التحكم عن بعد باستخدام زر التنقل.

54321
CTRL 1

S/P-DIF
IN HDMI IN

AV
IN

CTRL 2
PUC 2 A+B

CTRL 3
PUC 1 A+B PL 1 PL 2 PL 3
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  .SOURCE LIST SETUP أي جهاز توصله بلوحة التوصيالت يجب تسجيله في قائمة 

BeoPlay V1�40 لوحة التوصيالت

 USB ( , 5V – 0.5A)
لتوصيل جهاز USB لتصفح 

الصور الرقمية أو ملفات الفيديو 
أو املوسيقى.

Ethernet ) (*1

لالتصال باإلنترنت. من أجل حتديثات البرنامج أو 
تدفق UPnP للصور الرقمية وملفات الفيديو أو 
 NAS املوسيقى من، على سبيل املثال، جهاز

 SATELLITE (14/18V – 0.4A)
مقبس دخل هوائي إلشارة قمر اصطناعي رقمية. 
اعتماًدا على خيارات املولف، قد يكون لديك إما 
مقبس واحد للقمر االصطناعي أو ال يوجد. ال 

توصل أبًدا هوائي نشط اختياري هنا

AERIAL (5V – 50mA)
مقبس دخل الهوائي من أجل هوائي خارجي/

شبكة تليفزيون كابل أو إشارة تناظرية.

 2 x )CA وحدة) COMMON INTERFACE
إلدخال وحدة CA وبطاقة ذكية للوصول إلى القنوات الرقمية املشفرة. ملزيد 
من املعلومات عن توليفات البطاقات الذكية ووحدات CA املتوافقة، اتصل 
بتاجر التجزئة. انظر الدليل على اإلنترنت للمعلومات عن طريقة اإلدخال 

الصحيح*2

مهم 
سلك وقابس مصدر التيار 

الكهربائي 
وصل املقبس ~ بلوحة توصيالت التليفزيون مبقبس الكهرباء. ويكون التليفزيون في منط االستعداد وجاهزًا 

لالستخدام. 
القابس وسلك مصدر التيار الكهربائي املصاحبان مصممان خصيًصا للمنتج. ال تغير القابس، وإذا تعرض 

 .Bang & Olufsen سلك التيار الكهربائي للتلف، يجب أن تشتري سلًكا جديًدا من تاجر جتزئة

1*تأكد من أن كابل التوصيل بني املنتج وجهاز التوجيه ال ميتد خارج 

املبنى لتجنب مالمسته ألسالك الفلط العالي.

AERIAL COMMON INTERFACESATELLITE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

5V    50mA
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ا

~ – مصدر التيار الكهربائي 
التوصيل مبصدر التيار 

الكهربائي 

ANTENNA WLAN
لتوصيل هوائي شبكة السلكية

 PL 1–3 (Power Link)
لتوصيل سماعات خارجية في إعداد صوت 
محيط. انظر الدليل على اإلنترنت ملزيد من 

املعلومات*2

 HDMI IN (1–5)
 High Definition Multimedia يتيح

Interface توصيل مصادر صورة كثيرة مختلفة، 
مثل أجهزة إرسال التليفزيون الرقمي أو أجهزة ألعاب 
الفيديو أو أجهزة تشغيل الوسائط املتعددة أو أجهزة 

تشغيل Blu-ray أو حاسب.

 S/P-DIF IN
مقبس دخل الصوت الرقمي

 PUC 1 A+B (CTRL 2)/PUC 2 A+B (CTRL 3)
إلشارات حتكم IR إلى جهاز خارجي موصل مبقبس HDMI IN أو 

 Bang & Olufsen يتيح لك التحكم في جهاز ليس .AV IN
بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4 باستخدام زر التنقل*2

 CTRL 1
غير مستخدم

 AV IN
لتوصيل جهاز صورة تناظري. 

يحتاج إلى مهايئ خاص

الكابالت واملهايئات

توصيل اإليثرنت

2*الدليل على اإلنترنت

اعتماًدا على نوع اجلهاز الذي توصله بالتليفزيون، فإنك حتتاج إلى كابالت ورمبا أيًضا مهايئات مختلفة. وتتوفر الكابالت واملهايئات لدى تاجر 
 .Bang & Olufsen جتزئة

وصل التليفزيون باإلنترنت لتستقبل حتديثات البرنامج وتنزيل جداول )Peripheral Unit Controller )PUC. يوصى بأن تعد التليفزيون 
لكي يحدث البرنامج تلقائًيا.

يتضمن الدليل على اإلنترنت معلومات أكثر عن إعداد وتوصيل جهاز خارجي.

نحن نوصي بأن توصل التليفزيون باإلنترنت لكي تتمكن من استقبال حتديثات البرنامج وتنزيل جداول 
)PUC( Peripheral Unit Controller. متكنك جداول )Peripheral Unit Controller )PUC من 

تشغيل جهاز موصل ليس Bang & Olufsen بواسطة وحدة التحكم عن بعد باستخدام زر التنقل.

WLAN
ANTENNA

54321
CTRL 1

S/P-DIF
IN HDMI IN

AV
IN

CTRL 2
PUC 2 A+B

CTRL 3
PUC 1 A+B PL 1 PL 2 PL 3
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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

كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد 

اختر الوظائف احملددة باللون حسبما تبني القوائم 

اضبط حجم الصوت 
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر 

تعرض لك شاشة Beo4 املصدر املنشط أو الوظيفة 

. تنقل في القوائم بضغط الزر في االجتاه الذي تريده  ،  و   ، زر التنقل يسار، ميني، أعلى، أسفل 

زر الوسط يستخدم لالختيار والقبول 

ابحث إلى اخللف أو األمام خطوة بخطوة 
اضغط متواصاًل للترجيع أو التقدمي 

ابدأ التشغيل 

شغل، على سبيل املثال، مستقبل إرسال تليفزيون رقمي موصل 

االستعداد 

أظهر القائمة الرئيسية للمصدر النشط 

إإليقاف املؤقت وإيقاف عرض التسجيل

شغل التليفزيون*1 

اختر قنوات وأدخل معلومات في قوائم الشاشة 

تنقل خالل القنوات 

ارجع خالل القوائم وقائمة Beo4. اضغط طويالً للخروج من القوائم متاًما 

شغل النص التليفزيوني 

اعرض "أزرارًا" إضافية لوظائف أو مصادر في شاشة Beo4. استخدم  أو  للدخول في القائمة 

بعض األزرار ميكن إعادة تهيئتها أثناء عملية اإلعداد. انظر الدليل على اإلنترنت ملزيد من املعلومات. 
مالحظة! للحصول على معلومات عامة حول التشغيل بواسطة وحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل املرفق مع وحدة التحكم عن بعد. 

 .Beo4 منشطة، فإن بعض االختالفات تنطبق على Digital Text/MHEG وإذا كانت .Digital Text/MHEG تنشيط CA تتطلب بعض البالد ووحدات
عندما ال تظهر أي قائمة على الشاشة، يجب عليك أن تضغط MENU قبل أن تضغط زرًا ملوًنا.  

 .Beo4 انظر صفحة 19 عن كيفية إعداد .MODE 1 تكون في Beo4 تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد

 Beo4 1*أزرار

 Digital Text/MHEG

MODE إعدادات

ميكن تشغيل التليفزيون بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4 باستخدام زر التنقل حسب الشرح 
 في تعليمات التشغيل والدليل على اإلنترنت، املوجود على موقع الويب

 .www.beoplay.com/v1/support

 www.beoplay.com/v1/support مهم – توجد األدلة واألسئلة الشائعة على موقع الويب

 TV

TV

DTV

TEXT

9 – 0

LIST

MENU

STOP

PLAY

BACK
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تنقل في القوائم واختر اإلعدادات باستخدام وحدة التحكم عن بعد. 

اختر مصدرًا واضبط اإلعدادات.
عروض الشاشة والقوائم 

كيفية التنقل في القوائم

معلومات 
1*القائمة الرئيسية

نصوص املساعدة
ميكنك دائًما عرض القائمة الرئيسية مبا في ذلك شفافة قائمة تسرد جميع الوظائف اخلاصة للمصدر النشط.

في قائمة SETUP، ميكنك إظهار/إخفاء نصوص املساعدة باستخدام الزر األزرق. وقد تغطي بعض نصوص املساعدة القائمة. وبالنسبة لبعض 
اللغات، تتاح نصوص املساعدة باإلجنليزية فقط. 

اعرض القائمة*1  شغل التليفزيون 

عندما تكون قائمة ما على الشاشة، ميكنك التنقل بني خيارات القائمة 
أو إظهار اإلعدادات أو إدخال بيانات. 

التنقل في القوائم 

ميز القائمة/غير 
اإلعداد 

أظهر القائمة الفرعية/أدخل بيانات
خزن اإلعداد 

ارجع خالل القوائم اختر خيارًا 

أو 

اضغط متواصاًل للخروج 
من القوائم 

بعض القوائم تشغل مساحة أكبر من املتاحة على شاشة التليفزيون. 
ويدل على ذلك وجود نصف بند قائمة في أسفل أو أعلى الشاشة. 
ولالنتقال بسهولة من أعلى قائمة إلى أسفلها، استخدم زر التنقل 

ألعلى.

تنقل بني صفحات القائمة

مرر بنود القائمةادخل إلى الصفحات

يدل وجود خط غير منقطع 
على أنه يجب عمل االختيار 

باستخدام زر الوسط

يدل وجود خط مائل على أنه 
ميكنك حترير اإلعدادات 

باستخدام زر التنقل يسارًا 
ومييًنا

CHANNEL LIST

CNN 1

TV 2 NEWS 2

DISCOVER 3

CWNBC 4

BBCWORLD 5

… 6

… 7

SUPER CH 8

… 9

CRIME TV 10

CINEMA 11

Wednesday 09 November, 2011

PIN CODE 

PIN CODE OFF

NEW PIN CODE

Wednesday 09 November, 2011

 MENU  TV

 BACK BACK  9–0

13
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<< كيفية التنقل في القوائم

معلومات 

ميكنك عرض نصوص املساعدة مع شروح للميزات والوظائف عندما 
تكون متاحة في القوائم والقوائم الفرعية. 

 كما يوجد شرح للميزات والوظائف العامة في قائمة 
1*.NICE TO KNOW

عرض نصوص املساعدة 

أظهر/أخف نصوص املساعدة  اختر خيارًا اعرض القائمة الرئيسية 

ميكنك اختيار مصدر مبجرد ضغط الزر املخصص بوحدة التحكم عن 
بعد، أو ميكنك اختيار مصدر عن طريق القائمة.

اختيار مصدر 

اختر مصدرًا  اختر SOURCE LIST اعرض القائمة الرئيسية 

صل إلى القائمة من قائمة SETUP. وميكنك أن تقرأ عن امليزات والوظائف األساسية. وعندما يستقبل التليفزيون حتديثات البرنامج )يتطلب توصيل إنترنت(، فإن امليزات 
والوظائف اجلديدة ستوضح هنا.

NICE TO KNOW 1*قائمة

SETUP اعرض قائمة

 MENU

 MENU

14



مي
يو
 ال
دام

تخ
الس

ا

مشاهدة التليفزيون 

شاهد برامج التليفزيون األرضي والكابل والقمر االصطناعي اعتماًدا على خيارات املولف. كما ميكنك إضافة 
قنوات مفضلة إلى مجموعة وعرض النص التليفزيوني إذا كان متاًحا. 

معلومات 
دليل ومعلومات البرامج

1*الوظائف امللونة

FAVOURITES 2*قائمة

 

.www.beoplay.com/v1/support للمعلومات عن دليل ومعلومات البرامج، انظر الدليل على اإلنترنت على موقع الويب
كما ميكنك تنشيط الوظائف امللونة بدون أن تضغط MENU أواًل إذا كانت Digital Text معطلة. 

.EDIT TV GROUPSو CHANNELS ثم ،SETUP اختر ،MENU اضغط ،FAVOURITES لعرض قائمة

ضبط حجم الصوت

اضغط الستعادة الصوت اضبط حجم الصوت  اضغط في الوسط لكتم الصوت 

عرض شفافة القائمة واستخدمها 

نشط الوظيفة املطلوبة*1 اضغط  ميكنك عرض القائمة الرئيسية التي تشمل وظائف للمصدر النشط. 
أو

اختيار قناة 

اختر قناة اختر 
أو

اختر القناة السابقة 

تشغيل التليفزيون 

 TV ،ًاضغط، مثال

استخدام النص التليفزيوني 
إذا كان متاًحا من مقدم البرنامج، ميكنك عرض النص التليفزيوني 

للقناة املختارة. 
أدخل رقم 
الصفحة 

انتقل إلى PAGE وتنقل  تنقل في الصفحات 
ألعلى أو ألسفل 

اضغط قصيرًا لتذهب إلى 
الصفحة السابقة. اضغط 
طوياًل للخروج من النص 

التليفزيوني

اضغط تكرارًا لتغيير 
منط الشاشة 

عمل مجموعات قنوات

إذا كان لديك قنوات كثيرة، ميكنك عمل مجموعات لتعثر على قنواتك 
املفضلة بسهولة.

اختر مجموعة لتنسخ منها. اتبع التعليمات 
على الشاشة

اضغط مرتني 
للتخزين وفتح 

مجموعة

اختر اسًما 
ملجموعة حسبما 
توضح التعليمات 

على الشاشة

اعرض قائمة 
FAVOURITES*2

خزن اإلعدادات

TV

 0  9–0

 9–1  MENU

 …  …

BACK  9–0 TEXT

15

أوأو



Beo4 LIST*1

وسائل التخزين
MEDIA BROWSER الوصول إلى مصدر

إذا لم يكن لديك زر MEDIA في Beo4 LIST، ميكنك تخصيص زر آخر ملتصفح الوسائط املتعددة في قائمة SETUP. انظر صفحة  19.
ميكنك توصيل، على سبيل املثال، وسيلة USB وأقراص صلبة موصلة عن طريق USB أو اإليثرنت.

ميكنك عرض القائمة الرئيسية، اختر SOURCE LIST، ميز MEDIA BROWSER، واضغط زر الوسط لتنشيط متصفح الوسائط املتعددة. 

متصفح الوسائط املتعددة 

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو وتصفح الصور المخزنة إما على وسيلة تخزين أو في منتج موصل عن 
طريق خادم وسائط متعددة به إمكانية DLNA/UPnP. لمزيد من المعلومات عن التوصيالت والوظائف، انظر 

.www.beoplay.com/v1/support الدليل على اإلنترنت على موقع الويب

تصفح صورك

االستماع إلى موسيقاك

استخدام متصفح الوسائط املتعددة
1*Beo4 في شاشة MEDIA أظهر

اختر وسيلة تخزين 
املوسيقى

اختر وسيلة تخزين 
الصور

تنقل بني الصورة السابقة 
والتالية

تصفح امللفات واملجلدات 
واضغط لتبدأ عرض 

شرائح

تصفح في امللفات أو 
تنقل في املسارات. 
اختر ملف موسيقى 

لتبدأ التشغيل

ارجع خالل القوائم أو اضغط استئنف التشغيلأوقف مؤقًتا
متواصاًل للعودة إلى القائمة 
الرئيسية ملتصفح الوسائط 

املتعددة

اختر مجلد املوسيقى التي تريد االستماع إليها.

اختر مجلد الصور التي تريد مشاهدتها.

عندما توصل وسيلة تخزين بالتليفزيون، فإنه يكتشف املصدر 
تلقائًيا ويسألك ما إذا كنت تريد تصفح احملتوى.

كما ميكنك الوصول إلى قائمة MEDIA BROWSER عن 
.SETUP طريق قائمة

تشغيل ملفات الفيديو

اختر وسيلة تخزين ملفات 
الفيديو

تنقل دقيقة بدقيقة. اضغط متواصاًل لالنتقال إلى أول 
التسجيل. اضعط مرة أخرى لتغيير السرعة

تصفح امللفات واملجلدات 
واضغط لتفتحها

اختر مجلد ملفات الفيديو التي تريد مشاهدتها

معلومات 

أوقف مؤقًتا

استئنف العرض

 MEDIA

 BACK  PLAY  STOP

 STOP

 PLAY
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Beo4 LIST*1 .19 انظر صفحة ،Beo4 يحب أواًل أن تضيفهما إلى قائمة وظائف ،Beo4 في PICTURE أو SOUND إلظهار

تغيير إعدادات الصورة والصوت

بينما تشاهد التليفزيون، ميكنك ضبط إعدادات الصوت والصورة. انظر الدليل على اإلنترنت على موقع الويب 
www.beoplay.com/v1/support ملزيد من املعلومات عن تلك اإلعدادات.

معلومات 

اختيار تنسيق الصورة 

في قائمة SOURCE LIST SETUP، ميكنك، لكل مصدر، أن تعد 
تنسيق صورة يستخدم في كل مرة تنشط فيها هذا املصدر. كما 

ميكنك اختيار تنسيق صورة مختلف مؤقًتا. 
 Digital الحظ أنه ال ميكنك تغيير تنسيق الصورة، عندما تكون

Text ممكنة وتطبيق MHEG يظهر على الشاشة. ملزيد من 
املعلومات عن Digital Text، انظر الدليل على اإلنترنت. 

لتصغير الشريطني األسودين في أعلى 
وأسفل الشاشة، فإن الصورة تكبر ومتدد 

أفقًيا لتمأل الشاشة قدر املستطاع

يحدد املصدر تنسيق الصورة لتقليل الشريطني األسودين في أعلى وأسفل 
الشاشة، فإن الصورة تكبر بدون تغيير هندسة 
الصورة. ومع ذلك، إذا كان مصدر  3:4 يصدر 
إشارة نسبة طول إلى عرض خطأ، فإن الصورة 

ستمدد أفقًيا

SOURCE FORMAT )اختر 3( AUTO WIDE )اختر 2(  AUTO )اختر 1(

اختر من بني تنسيقات الصورة 1-3 إذا كنت 
تتذكر رقم التنسيق الذي تريده 

اختيار أمناط الصورة 

ميكنك تنشيط أمناط صورة مختلفة الستخدامها ألنواع مختلفة من 
البرامج. وعندما تختار منط صورة ملصدر، فإنه يحفظ فقط حتى تغلق 

التليفزيون أو حتول إلى مصدر مختلف. 
في قائمة SOURCE LIST SETUP، ميكنك، لكل مصدر، أن تعد 

منط صورة يستخدم في كل مرة تنشط فيها هذا املصدر. 

اختيار أمناط الصوت 

التليفزيون به أمناط صوت عديدة محسنة ألنواع البرامج املختلفة. 
في قائمة SOURCE LIST SETUP، ميكنك، لكل مصدر، أن تعد 

منط صوت يستخدم في كل مرة تنشط فيها هذا املصدر. 

اعرض أمناط الصوت على شاشة التليفزيون واختر منًطا

اعرض أمناط الصورة على شاشة التليفزيون واختر منًطا اختر من بني أمناط الصورة 3-1 إذا كنت تتذكر رقم 
النمط الذي تريده

اختر من بني أمناط الصوت 1-9 إذا كنت تتذكر رقم 
النمط الذي تريده*1

أو

أو

اعرض تنسيقات الصورة على شاشة التليفزيون 
واختر تنسيًقا

أو
بدل بني التنسيقات

 9–1  SOUND LIST  9–1  SOUND LIST

 3-1  PICTURE LIST  3-1  PICTURE LIST

 3-1 FORMAT LIST  3-1  FORMAT LIST
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التنظيف

يكون المستخدم مسئواًل عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. ولتحقيق أفضل نتيجة، اتبع التعليمات أدناه.

الشاشة 

السماعات
جتنب رش السوائل مباشرة على الشاشة حيث أن ذلك ميكن أن   –

يتلف السماعات. 
ميكن تنظيف السماعات مبكنسة كهربائية باستخدام فوهة فرشاة   –

ناعمة، مع ضبط املكنسة على أدنى مستوى شفط. 

لفك غطاء السماعة، ادفعه للخارج بلطف باستخدام أحد املسامير   –
األربعة التي فككتها من التليفزيون. عندما يكون التليفزيون مركًبا 
على رف اجلدار أو حامل املنضدة، يجب أواًل فك جوانب احلامل أو 
رف اجلدار لفك غطاء السماعة. انظر الدليل املرفق مع احلامل أو 

رف اجلدار.

امسح التراب عن الشاشة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.   –
إلزالة البقع أو األوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من   –

النسالة معصورة جيًدا وماء.
ال تستخدم أبًدا الكحول أو املذيبات األخرى لتنظيف أي أجزاء من   –

التليفزيون.

ال تقذف الشاشة بأشياء صلبة أو مدببة.  –
بعض أقمشة األلياف الدقيقة قد تتلف الطبقة اخلارجية البصرية   –

بسبب تأثيرها احلاك القوي.

اإلطار اخلارجي

امسح التراب عن األسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.    –
إلزالة البقع أو األوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من   –
النسالة معصورة ومحلول من املاء ومنظف لطيف، مثل صابون 

الصحون السائل.

ال تستخدم أبًدا الكحول أو املذيبات األخرى لتنظيف أي أجزاء من   –
التليفزيون.
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… أختار زر Beo4 آخر لتنشيط مصدر؟

.SETUP واعرض قائمة MENU اضغط  >
.SOURCE LIST اعرض قائمة  >

 MEDIA اختر املصدر الذي تريد تهيئته، على سبيل املثال  >
BROWSER، واضغط زر الوسط.

ادخل قائمة BUTTON واستخدم زر التنقل ميني لعرض قائمة األزرار.  >

استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للتنقل بني األزرار واضغط زر   >
الوسط الختيار الزر الذي تريد استخدامه.

… أضيف زرًا جديًدا إلى قائمة Beo4؟

اضغط متواصاًل زر االستعداد.  >
.Beo4 للوصول إلى وظيفة إعداد LIST اضغط  >
حرر كال الزرين. ستظهر ?ADD في الشاشة.  >

اضغط زر الوسط واستخدم زر التنقل ألعلى الختيار، على سبيل   >
املثال، AV؟

اضغط زر الوسط لعرض قائمة "األزرار" اإلضافية لتضيف منها.   >
سيظهر "الزر" األول في الشاشة، وسيومض على نحو متقطع.

اضغط زر التنقل ألعلى وألسفل لالنتقال إلى األمام أو اخللف في   >
قائمة "األزرار" اإلضافية.

اضغط زر الوسط إلضافة "الزر" ووضعه في موضعه املعد مسبًقا   >
في القائمة، أو  …

… اضغط 1 – 9 إلدخال "الزر" في موضع معني بالقائمة.  >
ستظهرADDED، لتدل على أن "الزر" متت إضافته. اضغط زر   >

BACK طوياًل لتخرج من اإلعداد.

لتنشيط بعض الوظائف في وحدة التحكم عن بعد Beo4، يجب 
.Beo4 عليك أواًل إضافة "الزر" إلى قائمة وظائف

إذا كنت تريد زر Beo4 آخر لكي ينشط مصدرًا، ميكنك تغيير ذلك 
.SOURCE LIST SETUP في قائمة

… أعد Beo4 في MODE 1؟

اضغط متواصاًل زر االستعداد.  >
.Beo4 للوصول إلى وظيفة إعداد LIST اضغط  >
حرر كال الزرين. سيظهر ?ADD في الشاشة.  >

.Beo4 في MODE? أو زر التنقل ألعلى لعرض LIST اضغط  >
اضغط زر  الوسط الختيار اإلعداد الذي تريده.  >

.Beo4 في MODE 1 اضغط زر التنقل ألعلى وألسفل إلظهار  >
اضغط زر الوسط لتخزين التهيئة.  >

ستظهر STORED، لتدل على أنه مت تخزين التهيئة. اضغط   >
طوياًل BACK لتخرج من اإلعداد.

يجب إعداد وحدة التحكم عن بعد Beo4 التي بها زر تنقل على 
.MODE 1

.Beo4 انظر دليل ،Beo4 لمزيد من المعلومات عن وحدة التحكم عن بعد

كيف أفعل ... 19



تقر Bang & Olufsen، مبوجب هذا، أن هذا التليفزيون الذي يعمل 
بنظام شبكة منطقة محلية السلكية )WLAN( مطابق للمتطلبات 

 . 1999/5/ECاألساسية واالشتراطات ذات الصلة األخرى للتوجيه
www.beoplay. ميكن مراجعة بيان املطابقة على موقع الويب

 .com/v1

 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

يجب تركيب اجلهاز وتشغيله بحيث تكون هناك مسافة 20 سم على 
األقل بني الهوائي وجسمك.

 This product incorporates copyright protection

ال يجب التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية وأجزائها 
والبطاريات التي حتمل الشكل هذا مع النفايات املنزلية، بل 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. 

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية )WEEE( – احلماية 
البيئية 

هذا املنتج يلتزم بقوانني البيئية املعمول بها في جميع أنحاء العالم. 

 Manufactured under license from
 Dolby Laboratories. Dolby and the

 double-D symbol are trademarks of
.Dolby Laboratories

 Manufactured under license under
 U.S. Patent Nos: 5,956,674;

 5,974,380; 6,487,535 & other U.S.
 and worldwide patents issued &

 pending. DTS, the Symbol, & DTS
 and the Symbol together are

 registered trademarks & DTS 2.0
 Channel is a trademark of DTS, Inc.
 Product includes software. © DTS,

.Inc. All Rights Reserved

 technology that is protected by U.S. patents and
 other intellectual property rights. Use of this

 copyright protection technology must be
 authorized by Rovi Corporation, and is intended

 for home and other limited viewing uses only
 unless otherwise authorized by Rovi Corporation.
.Reverse engineering or disassembly is prohibited

 HDMI, the HDMI Logo and High-Definition
 Multimedia Interface are trademarks or registered

 .trademarks of HDMI Licensing LLC

0889
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