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تشتمل تعليمات التشغيل هذه على معلومات حول االستخدام اليومي ملنتج Bang & Olufsen واألجهزة املوصلة 
به. ونحن نتوقع أن يتولى تاجر التجزئة توصيل منتجك إلى مكانك وتركيبه وإعداده للتشغيل. 

 Timer يقدم لك التليفزيون ميزات ووظائف أكثر بخالف املذكورة في تعليمات التشغيل. ومن ضمنها، وظائف
ومنط االستعداد التلقائي وحترير وتسمية القنوات. وتلك الوظائف إضافة إلى امليزات األخرى مشروحة مبزيد من 

التفصيل في دليل املنتج. 

 .www.bang-olufsen.com/guides وتوجد األدلة على موقع الويب

جميع وظائف DVB مشروحة في أدلة منفصلة. كما أن األدلة يتم حتديثها إذا كانت برمجيات التشغيل اجلديدة 
تقدم ميزات ووظائف جديدة أو معدلة في التليفزيون. 

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

تاجر جتزئة Bang & Olufsen هو أول من تتوجه إليه باستفساراتك عن اخلدمة. 

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

عميلنا العزيز 

 1106 النسخة 1.0

املواصفات التقنية واخلصائص 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 إلصابة، 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 لالستخدام الداخلي في البيئات اجلافة واحمللية   –
فقط. استخدم التليفزيون في درجة حرارة تتراوح بني 10 - 35 

درجة مئوية )50 - 95 درجة فهرنهايت(، وعلى ارتفاع ال يزيد عن 
1500 متر )5000 قدم( فوق مستوى سطح البحر. 

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 احلرارة الطبيعية. 
اترك فراًغا كافًيا حول التليفزيون لتهوية كافية.   –

وصل جميع الكابالت قبل توصيل أو إعادة توصيل أي من املنتجات    –
في نظامك مبصدر التيار الكهربائي. 

ال تضع مصادر لهب مكشوف، مثل شموع موقدة على اجلهاز.   –
ملنع انتشار احلريق، اجعل الشموع أو مصادر اللهب األخرى بعيًدا   –

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

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

ميكن غلق التليفزيون متاًما فقط بفصله من مقبس اجلدار.   –
يظل اجلهاز بعد فصله من مصدر التيار الكهربائي جاهزًا للتشغيل.   –

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

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

تحذير: للحد من خطر اندالع حريق أو التعرض لصدمة 
كهربائية، ال تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. وال 

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

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

التيار الكهربائي جاهزًا للتشغيل. 

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

خطر إصابة األشخاص بصدمة كهربائية. 

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

في الدليل المصاحب للمنتج. 
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 Living Room

TV V.MEM RADIO

DTV N.MUSIC N.RADIO

PC DVD CD

كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد 

 www.bang-olufsen.com :هام – ملزيد من املعلومات

1*حول األزرار 

2*األزرار امللونة 

املنطقة الفعلية 
 Beo6 أزرار الوظائف في

تدل األزرار باللون الرمادي الفاحت على أنك يجب أن تضغط نًصا في عرض الشاشة. وتدل األزرار باللون الرمادي الغامق على أنك يجب أن تضغط زرًا 

 

بوحدة التحكم عن بعد. 
اضغط القرص بجوار اللون لتنشيط زر ملون. 

تدل على املنطقة الفعلية في Beo6 حسب تسميتها أثناء عملية اإلعداد. 
اعتماًدا على املصدر املنشط، تظهر أزرار وظائف مختلفة بالشاشة. املس الشاشة لتنشيط الوظيفة. 

ابدأ تشغيل أسطوانة أو تسجيل 

تنقل خالل القنوات أو التسجيالت 
اضغط متواصاًل لتنقل متواصل 

زر التنقل يسارًا ومييًنا وألعلى وألسفل – تنقل في القوائم بضغط الزر في االجتاه الذي حتتاجه 

االستعداد 

رجع أو قدم، ابحث للخلف أو لألمام 

أوقف مؤقًتا وأوقف العرض أو التسجيل 

زر وظيفة، املس الشاشة لالختيار*1
شغل مصدرًا أو اختر وظيفة 

زر الوسط يستخدم لالختيار والقبول 

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

Speaker أو Zones مثل ،Scene أظهر أزرار
اضغط مرة أخرى لتعود 

 
اختر الوظائف احملددة باللون*2

اضغط قرص حجم الصوت بجوار اللون 

أظهر األرقام الختيار قناة 
اضغط مرة أخرى لتعود 

 Beo6 ارجع خالل عروض

ارجع خالل القوائم. اضغط طويالً للخروج من القوائم متاًما 

 Beo6 تشغيل

ميكن تشغيل تليفزيونك بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo6 حسب الشرح في تعليمات 
التشغيل والدليل، ولكن ميكنك أيًضا تشغيل التليفزيون بواسطة Beo5 التي يكون تشغيلها 

 .Beo6 مماثل لوحد التحكم عن بعد

PLAY

STOP

TV 

BACK

+
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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
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اختر الوظائف احملددة باللون 

اضبط حجم الصوت 
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر 

تبني لك شاشة Beo4 املصدر املنشط أو الوظيفة 

،  و  – تنقل في القوائم بضغط الزر في االجتاه الذي حتتاجه   ، زر التنقل يسارًا ومييًنا وألعلى وألسفل 

زر الوسط يستخدم لالختيار والقبول 

رجع أو قدم، ابحث للخلف أو لألمام 

ابدأ تشغيل أسطوانة أو تسجيل 

شغل وحدة DVB وشاهد التليفزيون الرقمي 

االستعداد 

أظهر القائمة الرئيسية للمصدر النشط 

أوقف مؤقًتا وأوقف العرض أو التسجيل 

 
شغل التليفزيون*3

اختر قنوات وأدخل معلومات في قوائم الشاشة 

تنقل خالل القنوات 
اضغط متواصاًل لتنقل متواصل 

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

 Beo4 تشغيل

 ،Beo6 مختلًفا عن Beo4 عندما يكون تشغيل .Beo4 ميكنك أيًضا تشغيل التليفزيون بواسطة
يكون شرحه منفصالً. 

شغل النص التليفزيوني 

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

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

 Beo4 3*أزرار

شغل مسجل موصل 

TV 

PLAY

TV

DTV

0 – 9

STOP

MENU

BACK

TEXT

LIST

V.MEM
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جتول في القوائم واختر اإلعدادات باستخدام وحدة التحكم عن بعد. وضغط Menu يظهر القائمة للمصدر املختار. 

تظهر معلومات املصدر املختار في شاشة وحدة التحكم عن بعد. 
وتتيح لك قوائم الشاشة ضبط اإلعدادات. 

عروض الشاشة والقوائم 

مقدمة 

اختر منطقة 
التليفزيون*1 

شغل التليفزيون 

مهم 

.Beo6 في تهيئة Zones تتم تسمية Zone*1

اعرض القائمة 

 Living 
Room TV

TV SETUP

TUNING

3D DISPLAY

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

OPTIONS

 select

 Menu
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اسم القائمة 

خيارات القائمة 

حقل املعلومات 

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

التنقل في القوائم 
أظهر القائمة أدخل بيانات اختر خيارًا/إعداًدا 

الفرعية/خزن 
اإلعداد 

ارجع خالل القوائم اختر خيارًا 

تشرح تعليمات التشغيل والدليل التشغيل بواسطة قائمة REMOTE CONTROL املعدة على NAVIGATION BUTTON. في قائمة وحدة التحكم عن بعد 
OPTIONS، ميكنك إظهار قائمة REMOTE CONTROL وإعداد التليفزيون لكي يتم تشغيله بواسطة زر التنقل أو بدون. وتذكر إعداد وحدة 
التحكم عن بعد Beo4 على النمط الصحيح. ال تغير MODE أثناء إعداد املرة األولى، حيث أن ذلك سيعوق التسلسل. انظر الدليل املرفق مع 

وحدة التحكم عن بعد أو اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen ملزيد من املعلومات. 

أو 
اضغط متواصاًل 

 

للخروج من القوائم 

9 – 0BACK BACK +
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مشاهدة التليفزيون 

اختر قناة تليفزيون برقمها وحتول إلى قناة أخرى أو اضبط 
حجم الصوت. 

نشط مصدر التليفزيون الستخدام تلك الوظائف
شغل التليفزيون

اختر قناة تليفزيون

أظهر قائمة قنوات

اضبط حجم الصوت

أغلق التليفزيون

تلميحات مفيدة 

 Automatic Colour Management إذا أصبحت الشاشة سوادء مع ظهور شريط مدرج رمادي وذراع حساس يتدلى من إطار التليفزيون عند ضغط زر االستعداد، فإن معايرة تلقائية
لأللوان تكون قد بدأت. تعوض Automatic Colour Management تلقائًيا عن تغيرات األلوان على الشاشة لكل 100 ساعة استخدام 

تقريًبا. ال تغلق التليفزيون أو تفصله من مصدر التيار الكهربائي أثناء املعايرة. 

Beo6 تشغيل

قد تبدأ معايرة األلوان التلقائية تلقائًيا. 

TV CHANNEL LIST

CNN 1

… 2
DISCOVER 3
CWNBC 4
BBCWORLD 5
… 6
… 7
… 8
SUPER CH 9
… 10
CRIME TV 11
CINEMA 12
… 13
MOVIE NW 14
… 15
… 16
… 17
… 18

more select
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اسم القناة 

رقم القناة 

يدل على أن قنوات أكثر متاحة 
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اضغط 

اختر 
أو

القناة السابقة اختر قناة 

أو
اضغط متواصاًل 

لعرض قائمة 
قنوات 

اختر صفحة أو قناة واقبل 

اضبط حجم 
الصوت عالًيا أو 

منخفًضا

اضغط في 
الوسط لكتم 

الصوت 

اضغط في الوسط الستعادة 
الصوت 

اضغط 

اختر القناة السابقة نشط األرقام اختر 

اضغط متواصاًل 
لعرض قائمة قنوات 

اختر قناة 

اضبط حجم الصوت. لكتم الصوت، لف بسرعة باجتاه 
عكس حركة عقارب الساعة 

لف في أي من االجتاهني الستعادة الصوت 

أو

اضغط اضغط 

Beo4 تشغيل

اختر قناة 

أو
اقبل نشط األرقام اختر صفحة 

TVTV

 9–0 9–0 0  Previous

 9–0

+

+
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البحث عن النص التليفزيوني 

شغل النص التليفزيوني من خالل شريط القوائم في أعلى صفحة 
النص التليفزيوني أو أزرار األسهم بوحدة التحكم عن بعد. 

نشط النص التليفزيوني الستخدام تلك الوظائف
تشغيل النص التليفزيوني 

االنتقال إلى صفحة 

 
إيقاف قلب الصفحات الفرعية*1

تكبير صفحة النص التليفزيوني 

 MEMO صفحات

اخلروج من النص التليفزيوني 

تلميحات مفيدة 

POINT
MEMO صفحات 

الشاشة الثنائية
REVEAL

للعودة إلى الصفحة السابقة، اضغط BACK. تتاح ميزة االنتقال إلى نقطة فقط إذا كانت وحدة التحكم عن بعد بها زر تنقل ومت متكينه. 
للوصول السريع، خزن صفحة نص تليفزيوني كصفحة MEMO. انظر الدليل ملزيد من املعلومات. 

عندما يكون النص التليفزيون منشًطا، اضغط Text للتبديل بني منطي الشاشة الثنائية والشاشة الكاملة. 
إلظهار النص املخفي بصفحة نص تليفزيوني، انتقل إلى REVEAL واضغط زر الوسط. 

صل إلى صفحة بداية النص التليفزيوني. 

صل إلى صفحات النص التليفزيوني التي تريد رؤيتها. 

تتاح MEMO فقط عندما تكون صفحات MEMO مخزنة. 

Beo6 تشغيل

االنتقال إلى نقطة من صفحة إلى أخرى 

تنقل وحدد نقطة في صفحة النص التليفزيوني احلالية أو السابقة وأظهر صفحة أخرى. 
PAGE MEMO1 POINT HALT LARGE SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34

12

الصفحة احلالية 

كبر صفحات النص 
التليفزيوني 

أوقف قلب الصفحات الفرعية

 SETUP يدل السهم على وجود خيارات أكثر متاحة. اعمل إعدادات في
 REVEAL وأظهر النص اخملفي في
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اضغط 

اختر صفحة  انتقل إلى PAGE وتنقل 

ابدأ القلب من اختر صفحة فرعية أوقف القلب 
جديد 

انتقل إلى 
 LARGE

بدل بني النصف العلوي والنصف السفلي

اضغط تكرارًا لتغيير منط الشاشة 

اختر صفحة  انتقل إلى PAGE وتنقل 

اختر صفحة فرعية أوقف القلب 

 LARGE اضغط للتبديل بني النصفني العلوي والسفلي للصفحة واملشاهدة العادية انتقل إلى

 MEMO بدل بني صفحات

اضغط اضغط 

MEMO اضغط للتبديل بني صفحات

ترجمات النص التليفزيوني 

*الصفحات الفرعية
1

إذا أردت ظهور الترجمات املتاحة تلقائًيا لقناة معينة، خزن صفحة ترجمات النصوص التليفزيونية كصفحة 
MEMO رقم 9. 

الحظ أنه بعد تغيير القناة، يجب أن يسجل النص التليفزيوني جميع الصفحات الفرعية، قبل أن تتمكن من 
استخدام HALT والتنقل بني الصفحات الفرعية. 

ابدأ القلب من 
جديد 

تنقل في 
الصفحات ألعلى 

أو ألسفل 

انتقل إلى MEMO وبدل بني انتقل إلى MEMO وبدل بني صفحات MEMO املخزنة 
الصفحات 

تنقل في الصفحات 
ألعلى أو ألسفل 

Beo4 تشغيل

 اذهب إلى صفحات الفهرس 
 )… 300 ،200 ،100(

اضغط   HALT انتقل إلى

 POINT ادخل إلى الصفحة اختر صفحة تنقل بني مرجعيات الصفحات ادخل في الصفحة احلالية انتقل إلى انتقل إلى 
 POINT

تنقل بني مرجعيات 
الصفحات واختر صفحة 

أو

أو أو

أو

أو

أو أو

أو

أو

أوأو

TextTEXT

 9–0 9–0

 STOP 9–0

 BACK

 STOP

 BACK

 9–0
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 DVB مشاهدة التليفزيون عن طريق وحدة

تلميحات مفيدة 

DVB دليل
التغذية املتعددة

 .www.bang-olufsen.com/guides على املوقع DVB ملزيد من املعلومات الوافرة واحملدثة، ابحث عن دليل
تتاح MULTIFEED فقط إذا كانت تدعمها محطة البث.

عندما يكون تليفزيونك مجهزًا بوحدة DVB االختيارية، ميكنك استقبال 

 

برامج التليفزيون األرضي الرقمي والكابل والقمر االصطناعي اعتماًدا 

 

على خيارات وحدتك. 

DVB شغل التليفزيون ووحدة

 DTV اختر قناة

أظهر شفافة القائمة واستخدمها*2 

تنقل بني اجملموعات 

اعرض قائمة قنوات أو محطات 

أغلق التليفزيون

نشط مصدر DTV الستخدام تلك الوظائف

Beo6 تشغيل

RADIO

PROGRAMME GUIDE

MENU

INFORMATION

CHANNEL GROUPS

SUBTITLES LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

SETUP

CHANNEL LIST

CA UNITS

MULTIFEED

1

2

3

4

5

6

7
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اختر قناة اختر 

اضغط 

اضغط 

نشط الوظيفة املطلوبة 

تنقل بني املجموعات 

اضغط متواصاًل 
لعرض قائمة 

قنوات

اقبل اختر قناةاختر صفحة 

اضغط 

اضغط 

نشط األرقام واختر قناة اختر 

اختر وظيفة 

تنقل بني املجموعات 

اضغط متواصاًل لعرض قائمة قنوات، 
واختر صفحة أو قناة 

اقبل 

اضغط 

Beo4 تشغيل

 .TV SETUP مرتني إلظهار قائمة Menu 2مالحظة! اضغط*

أو

أوأو

أو

 9–0

DTV

MENU 9–0

DTV

 9–0

Groups-Groups+

 …

+
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 3D مشاهدة تليفزيون

 3D 3، يجب أن تنشط وظيفةD ملشاهدة فيلم أو برامج أخرى تناسب
وتضع نظارات مشاهدة 3D املنشطة التي تتوفر لدى تاجر التجزئة. 

بدل إلى منط 2D ملشاهدة التليفزيون الذي ال يناسب 3D، مثالً، 
األخبار. 

يمكنك تحسين تجرية مشاهدة التليفزيون المجهز بتقنية 3D، مثالً، عندما تريد مشاهدة أفالم أو رياضة أو أفالم 
 .3D عن الطبيعة، إذا كانت شاشة التليفزيون أو البروجيكتور يدعم تقنية

قف أمام الشاشة، أقرب قلياًل عن عندما تشاهد على نحو عادي 
تليفزيون 2D ، واستخدم نظارات 3D. وتتوقف املسافة التي ينصح 

بها بني موضع املشاهدة والشاشة على حجم الشاشة ووضوح 
الصورة. وإذا ابتعدت كثيرًا إلى يسار أو ميني وسط الشاشة، أو إذا 

 3D ابتعدت كثيرًا إلى أعلى أو إلى أسفل، فإن جودة تليفزيون
تتناقص. والحظ أنه ليست جميع الشاشات تدعم تقنية 3D. اتصل 

بتاجر التجزئة ملزيد من املعلومات. 

معلومات مهمة عن الصحة 
3D والسالمة لصور

قد يشعر بعض املشاهدين بعدم راحة أثناء مشاهدة تليفزيون 3D مثل الدوخة والغثيان والصداع. وإذا شعرت بأي من تلك األعراض، توقف عن مشاهدة تليفزيون 3D، واخلع نظارات 
3D واسترح. ومشاهدة تليفزيون 3D ملدة طويلة رمبا تسبب إجهاد العني. وإذا شعرت بإجهاد العني، توقف عن مشاهدة تليفزيون 3D، واخلع نظارات 3D واسترح. إذا كنت تضع 
نظارات نظر أو عدسات الصقة، ضع نظارات 3D عليها. ال تستخدم نظارات 3D ألغراض أخرى. يجب على الكبار مراقبة األطفال عند مشاهدتهم تليفزيون 3D وضمان أنهم ال 

 .3D يعانون من عدم الراحة كما ذكر أعاله. وينصح بعدم مشاهدة األطفال دون عمر السادسة لتليفزيون

 Beo6 3 فيD Display اختر
 3D أو أظهر قائمة

 DISPLAY

 أظهر عرض Scene في 
 TV SETUP أو قائمة Beo6 2D 3 أوD اختر

اقبل وشاهد 3D أو 2D بالترتيب، 
أو اختر منًطا 

 3D 3 عندما تختارD 3 التلقائية متاحة، فإن التليفزيون يتحول تلقائًيا إلىD إذا كانت إشارة

وإلى 2D عندما تختار 2D. وإذا لم تكن إشارة 3D التلقائية متاحة، ستظهر قائمة الختيار 

نمط 3D أو 2D على الشاشة. انظر الصفحة التالية لمعرفة معلومات عن األنماط. 

مهم 

 2D 3 أوD تنشيط تليفزيون

أحوال املشاهدة 

ستحصل على أفضل جتربة مع 
3D إذا أظلمت الغرفة، مثالً، إطفاء 

األنوار وسحب الستائر على النوافذ. 
وميكن أن تسبب األضواء خلف 
وحول الشاشة خصوًصا تأثيرًا 

مهيًجا للعني. ونحن ننصح بعدم 
مشاهدة تليفزيون 3D في ضوء 

الشمس املباشر أو أجواء محيطة 
ساطعة. 

 3D/2D
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شاشات التليفزيون وأجهزة البروجيكتور 

الشاشة الثنائية

الترجمات 

ليست جميع شاشات التليفزيون املوصلة وأجهزة البروجيكتور تدعم تقنية 3D. إذا كانت شاشة تليفزيون أو جهاز بروجيكتور موصل بالتليفزيون 
ال يدعم 3D، فإن 3D في قائمة 3D DISPLAY تتحول إلى اللون الرمادي في منطي TV أو CINEMA بالترتيب. 

إذا عرض مصدران على الشاشة في نفس الوقت أو إذا عرض النص التليفزيون بأحد جانبي الشاشة ومصدر باجلانب اآلخر، فإن التليفزيون 
 .2D سيعرض دائًما بنمط

قد ال تكون الترجمات مدعمة دائًما. 

يحول إشارة 3D جنًبا إلى جنب 
إلى 3D شاشة كاملة بتكبير 

الصورتني أفقًيا. 

يحول إشارة 3D العليا/السفلى 
إلى عرض 3D شاشة كاملة 

بتكبير الصورتني رأسًيا. 

 SIDE BY SIDE 3D TOP/BOTTOM 3D

يحول إشارة 3D جنًبا إلى جنب 
إلى عرض 2D شاشة كاملة 

بتكبير صورة واحدة أفقًيا. 

يحول إشارة 3D العليا/السفلى 
إلى عرض 2D شاشة كاملة 
بتكبير صورة واحدة رأسًيا. 

يعرض صورة تليفزيون 2D عادية 
بدون أي حتويل. 

 STANDARD 2D SIDE BY SIDE 2D TOP/BOTTOM 2D

 3D أمناط

اختر منط 3D الذي يطابق اإلشارة املرسلة بواسطة محطة البث. 

 2D أمناط

اختر منط 2D الذي يطابق اإلشارة املرسلة بواسطة محطة البث. 

التغيير التلقائي للنمط 

إذا لم تعد إشارة 3D التلقائية متاحة، فإن التليفزيون يتحول تلقائًيا 
إلى أخر منط استخدم للمصدر احلالي. وعند تغيير القناة واملصدر، 

 .STANDARD 2D فإن التليفزيون يتحول إلى
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*الصوت والصورة
1

*الصورة األفضل 
2

حتريك الصورة ألعلى أو ألسفل
*3

4*تنوعات التنسيقات

في Beo4 أظهر SOUND من أجل أنواع الصوت وFORMAT من أجل تنسيقات الصورة عن طريق قائمة LIST. لعرض SOUND وFORMAT في 
 .Beo4 يجب أواًل أن تضيفهما إلى قائمة وظائف ،Beo4

يتحقق أفضل تنسيق للصورة إذا ضغطت Optimise في Beo6. في Beo4، اضغط زر الوسط. 
 .Zoomو Standard ميكن حتريك الصورة ألعلى وألسفل فقط في

 . في Standard، ميكنك اختيار تنوعات للتنسيق، إذا ضغطت Variation في Beo6. في Beo4، اضغط  أو 

تغيير نوع الصوت وتنسيق الصورة 

بينما تشاهد التليفزيون من خالل موالف التليفزيون، ميكنك التبديل بني أنواع الصوت املتاحة وضبط تنسيق 
الصورة. 

تغيير نوع الصوت أو اللغة 

بدل بني أنواع الصوت واللغات املتاحة. 

تلميحات مفيدة 

اختيار تنسيق الصورة 

يكيف التليفزيون تلقائًيا الصورة لتمأل الشاشة قدر املستطاع، عندما 
تختار مصدرًا، ولكن ميكنك اختيار تنسيق بنفسك. 

لصورة شاشة عريضة الصورة مضبوطة رأسًيا 
9:16 أصيلة 

لعرض بانورامي أو 3:4 
 Wide  Zoom   Standard*4

 FORMAT 1 FORMAT 2 FORMAT 3

اضغط تكرارًا للتبديل بني أنواع أظهر نوع الصوت*1 
الصوت املتاحة 

 1*Picture اختر عرض أظهر عرض Scene في 
 Beo6 2*format حرك الصورة ألعلى أو ألسفل*3 اختر

SoundSound

 3–1
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 Adaptive Sound Technology استخدام

اختيار إعداد مسبق لالستماع 

عندما تشاهد التليفزيون أو تستمع إلى املوسيقى، ميكنك اختيار 
إعدادك املسبق لالستماع للحصول على الصوت األمثل ملوضع 

استماعك. ميكنك أيًضا تدوير صوت اإلعداد املسبق بحيث تشعر 
 Adaptive بالصوت وكأنه يأتي مباشرة من أمامك. ويجب أن تكون

Sound Technology ممكنة ومعدة. انظر الدليل ملزيد من 
املعلومات. 

اختر إعداًدا مسبًقااضغط دور الصوت اضغط

وحدة التحكم عن بعد 

االختيار التلقائي لإلعدادات املسبقة لالستماع 

 لكي تتمتع مبيزات هذا اإلعداد، يجب أن يكون لديك سماعات عديدة ووحدة حتكم عن بعد Beo6. وإذا كان لديك فقط عدد سماعات 
 Adaptive Sound Technology فإن هذا اإلعداد ال ينصح به، ويجب أن تختار اإلعداد بدون ،Beo4 محدود أو وحدة حتكم عن بعد

املوضح في الدليل. 
 SOUND في قائمة AUDIO PRESET يتحول الصوت تلقائًيا إلى اإلعداد املسبق للتليفزيون عندما تشغل التليفزيون. وميكنك إعداد

ADJUSTMENT جلعل الصوت يتحول تلقائًيا إلى إعداد مسبق لالستماع محدد ومخصص عندما تختار مصدر صوت. 

للحصول على الصوت األمثل لموضع استماعك، يمكنك اختيار إعداد مسبق لالستماع مخصص بل وتدوير 
الصوت ليطابق االتجاه الذي أنت عليه. 

و/أو Preset …Rotate  Rotate
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إعداد التليفزيون 

اتبع إرشادات وضع التليفزيون في مكانه وعمل التوصيالت حسب الشرح في هذه الصفحة والصفحات التالية. 

مهم 

مد الكابالت 
عندما توصل جهازًا خارجًيا بالنظام، نحن ننصح بأن توصل اجلهاز 

باملقابس البعيدة في طرفي لوحة املقابس أوالً، ثم تتجه إلى وسط 
لوحة املقابس. فهذا يسمح لك بالوصول إلى املقابس الالزمة خالل 

إجراء التوصيل بالكامل. 

ركب كتيفة الكابل اليسرى واليمنى بالنظام كما يوضح الشكل.   1
افتح كتيفتي الكابالت، واعمل التوصيالت الالزمة، ومد الكابالت   2

خالل الكتيفتني ثم أغلقهما. 
عندما تكتمل التوصيالت، ركب غطاء الكابل بتحريكه على كتيفتي   3

الكابالت. ويجب أن يدخل اللسانان )A( في غطاء الكابل  
اضغط غطاء الكابل برفق إلى أن يتعشق في موضعه وتسمع   4
صوت طقطقة. ولفك غطاء الكابل، اضغط اللسانني )A( نحو 

الداخل بإبهاميك بينما ترفع غطاء الكابالت بأصابعك. 

لضمان التهوية املناسبة، اترك فراًغا ال يقل عن 5 سم )2 بوصة( عند كل جانب من جانبي التليفزيون 

 

 و10 سم )4 بوصة( فوقه. ال تغط فتحات التهوية في اخللف. 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. 

مالحظة! ال تسمح للصور الثابتة، مثل الشعارات وألعاب الفيديو التهوية
وصور احلاسب والصور املعروضة بتنسيق 3:4، بأن تعرض على 

الشاشة ملدة طويلة. فذلك ميكن أن يترك طيًفا دائًما لها على الشاشة. 

A A 

click click 
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الصيانة 
الغالف اخلارجي واألزرار 

ال تستخدم الكحول أبًدا
 

يكون املستخدم مسئواًل عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. 
 امسح األتربة عن األسطح باستخدام قماش ناعم وجاف. إلزالة البقع أو األوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة منداة مبحلول ماء ومنظف لطيف، مثل صابون 

الصحون السائل. 
ال تستخدم أبًدا الكحول أو املذيبات األخرى لتنظيف أي جزء من أجزاء التليفزيون. 

التنظيف 

مستقبل IR لبروجيكتور 
إذا كان لديك شاشة تليفزيون وبروجيكتور، وكانت شاشة البروجيكتور 
تغطي مستقبل IR أثناء استخدامه، يجب أن تركب مستقبل IR آخر. 

يستقبل مستقبل IR اإلشارات من وحدة التحكم عن بعد ويرسلها إلى 
النظام، الذي عندئذ يرسل إشارات التحكم إلى اجلهاز املوصل. 

تأكد من أن مستقبل IR مركب بحيث يستطيع استقبال إشارات 
وحدة التحكم عن بعد. وإذا لم يوضع مستقبل IR بطريقة صحيحة، 

فإن الضوء املنبعث من اجلهاز املوصل ميكن أن يعوق تشغيل 
تليفزيونك بواسطة وحدة التحكم عن بعد. 

بعدما تركب مستقبل IR كما هو موضح في هذه الصفحة، وصله 
باملقبس IR IN )القابس الصغير( بنظامك. 

A 

B C D 

B B 

B 

C 

C 

D 

D 
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لوحتا التوصيل 

يجب أن تسجل أي جهاز توصله بلوحة التوصيل الرئيسية في قائمة CONNECTIONS. واجلهاز املوصل بلوحة 
 .CONNECTIONS التوصيل اجلانبية ميكن تسجيله في قائمة

تلميحات مفيدة 

توفير الطاقة

سلك مصدر التيار الكهربائي 

يجب عدم توصيل Master Link إذا كان POWER SAVING معًدا على ON في قائمة STANDBY SETTINGS. وإذا كان 
POWER SAVING معًدا على ON والتليفزيون في منط االستعداد، فإن املقبس MASTERLINK يكون غير منشط. ويعني ذلك أنك 

ال تستطيع الوصول إلى التليفزيون من نظام صوت أو صورة غرفة الوصلة، بينما يكون تليفزيون الغرفة الرئيسية في منط االستعداد. 
إضافة إلى ذلك، ال ميكن عمل تسجيالت باملصادر املوصلة بأي مقابس AV. انظر الدليل ملزيد من املعلومات. 

وصل مقبس ~ بلوحة التوصيل الرئيسية لتليفزيونك مبقبس اجلدار. ويكون التليفزيون في منط االستعداد وجاهزًا لالستخدام. 

 SPDIF )AV1 – AV6(
 .DVD مقبس دخل صوت رقمي، مثاًل عارض

 S VIDEO )AV4, AV6(
لتوصيل جهاز به خرج Y/C، مثالً، جهاز لعبة فيديو. 

 HDMI OUT )DISPLAY 1 - 2(
وصل شاشة بالزما و/أو بروجيكتور. إذا وصلت فقط شاشة أو 

بروجيكتور، وصلها/وصله باملقبس DISPLAY 1، وإال وصل الشاشة 
باملقبس DISPLAY 1 والبروجيكتور باملقبس DISPLAY 2. وال 

ميكنك توصيل شاشتني أو جهازي بروجيكتور في نفس الوقت. 

 HDMI IN )A–D(
ملصدر صورة High Definition Multimedia Interface أو 
حاسب. ميكن استغالل أحد مقابس HDMI بواسطة جهاز صورة 
 .AV مضمن. وميكن تسجيل املصادر ألي من مجموعات مقابس
لزيادة عدد مقابس HDMI، وصل HDMI Expander باملقبس 

 .HDMI C

 ANT )1–3(
مقبس دخل هوائي )DVB T/C )1 من هوائي خارجي/شبكة 

تليفزيون كابل، )DVB-S )2 من طبق قمر اصطناعي، هوائي 
خارجي/شبكة تليفزيون كابل )3( من هوائي خارجي/شبكة تليفزيون 

كابل تناظري.*1 

 AV5
مجموعة مقابس لتوصيل صوت وصورة جهاز صورة إضافي. ميكنك 

أيًضا توصيل BeoMaster أو كاميرا أو كاميرا فيديو. 

 AV6
مجموعة مقابس لتوصيل صوت وصورة جهاز صورة إضافي. ميكنك 

أيًضا توصيل كاميرا أو كاميرا فيديو. 

 CTRL )AV1 – AV6(
 .AV إلى جهاز خارجي موصل بأحد مقابس IR إلشارات حتكم

 L-IN, R-IN )AV4 – AV6(
دخل غير مضخم أمين وأيسر. يستخدم AV5 وAV6 لتوصيل 

صوت، مثالً، كاميرا أو كاميرا فيديو. 

 VIDEO IN )AV4 – AV6(
إلشارة الصورة. في AV5 وAV6 ميكنك توصيل كاميرا أو كاميرا 

فيديو. 

 Y – Pb – Pr )AV2 – AV3(
إلشارات الصورة من مصدر خارجي، مثاًل مصدر HDTV. وميكنك 

استخدام املقبس مقترًنا مع أحد مقابس AV أو مقبس صوت رقمي. 

 AV1
مجموعة مقابس لتوصيل صوت وصورة مسجل رئيسي أو مستقبل 

إرسال تليفزيون رقمي. كما ميكنك توصيل أنواع أخرى من أجهزة 
الصورة اإلضافية. 

 AV2
مجموعة مقابس لتوصيل صوت وصورة جهاز صورة إضافي. 

 AV3
مجموعة مقابس لتوصيل صوت وصورة جهاز صورة إضافي. 

يبقي التليفزيون على مسار إشارة مفتوح بني مسجل موصل باملقبس 
 .AV3 ومصدر ميكن التسجيل منه موصل باملقبس AV1

ويتيح لك ذلك إعداد املصدر املوصل باملقبس AV3 ليشتغل تلقائًيا، 
وأيًضا إعداد مسجل موصل باملقبس AV1 لتسجيل موقوت للمصدر 

املوصل باملقبس AV3، شريطة أن يدعم جهازك املوصل تلك الوظائف. 

 AV4
مجموعة مقابس لتوصيل صوت وصورة جهاز صورة إضافي. 

POWER LINK

CONTROL

CENTRE 1

CINEMAMONITOR

SMARTCARD

PCMCIA

IR IN

DTV DATA

MASTER LINK

1(SUB)

1

ANALOGUE

DVB-S

DVB-T/C

2

3
2 3 4

TTL

5 6
ANTHDMI  INHDMI  OUT

AV 4AV 3 RS232

IR IN

CTRLSPDIF

VIDEO IN L IN R IN

IR 1+2

LINK TVS VIDEO

YSPDIFCTRL Pb Pr

AV 2

AV 5

AV 1

YSPDIF

DISPLAY 1

CTRLSPDIFCTRL Pb Pr

R  INL  IN
VIDEO

IN SPDIF CTRL

DISPLAY 2 A B C D

AV 6
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VIDEO
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DVB*1

البرامج احملمية ضد النسخ

يتوقف عدد ونوع مقابس DVB على وحدة DVB االختيارية املركبة في التليفزيون. 
إذا لوحظ أن جودة الصورة مشوشة أثناء مشاهدة البرامج احملمية ضد النسخ التي تدفع مقابل مشاهدتها 

في كل مرة، وصل مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي بالتليفزيون مباشرة.  ال توصله عن طريق مسجل 
شرائط فيديو.

 PHONES
لتوصيل سماعات رأس صوت مجسم. 

لكتم صوت السماعات لف قرص حجم الصوت بسرعة عكس اجتاه   >
 .) حركة عقارب الساعة. )Beo4: اضغط في وسط الزر  

لف قرص حجم الصوت في أي من االجتاهني لضبط حجم الصوت   >
 .) في سماعات الرأس. )Beo4: اضغط  أو 

الستعادة الصوت في السماعات، لف قرص حجم الصوت بسرعة   >
 عكس اجتاه حركة عقارب الساعة. )Beo4: اضغط وسط الزر 

 .)  

مالحظة! االستماع لفترة طويلة إلى مستويات حجم صوت عاٍل ميكن 
أن يضر السمع! 

( لتحديثات البرنامج. يتاح فقط إذا كان  ( USB يستخدم منفذ
لديك وحدة DVB االختيارية. وملزيد من املعلومات، اتصل بتاجر 

التجزئة. 

 IR IN )mini-jack(
ملستقبل IR إضافي عند إعداد التليفزيون مع بروجيكتور. 

 IR 1+2
 ملرسل IR خارجي مستخدم مع إعدادات السينما املنزلية أو 

 .HDMI Expander

~ – مصدر التيار الكهربائي 
التوصيل مبصدر التيار الكهربائي. 

 VGA
مقبس لتوصيل مصدر صورة High Definition أو حاسب. ميكنك 

 .BeoMaster أيًضا استخدام هذا املقبس لتوصيل

 PCMCIA )CA module(
إلدخال بطاقة ووحدة فك تشفير للوصول إلى القنوات الرقمية. وملزيد 
من املعلومات حول تآلفات البطاقات ووحدات فك التشفير املتوافقة، 

 .Bang & Olufsen اتصل بتاجر جتزئة

 SMARTCARD
إلدخال بطاقة للوصول إلى القنوات الرقمية. وملزيد من املعلومات حول 
تآلفات البطاقات ووحدات فك التشفير املتوافقة، اتصل بتاجر جتزئة 

 .Bang & Olufsen

 LINK TV
خرج هوائي لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف أخرى.

 DTV DATA
لالستخدام مستقبالً. 

 MASTER LINK
لنظام صوت أو صورة Bang & Olufsen متوافق. أيًضا يستخدم 

املقبس لتوزيع BeoLink للصوت والصورة في أنحاء املنزل. 

 CENTRE 1
لتوصيل سماعة وسطى، مثاًل BeoLab 7. ملزيد من املعلومات، انظر 

دليل السماعة.. 

 POWER LINK 1–6
لتوصيل سماعات خارجية في إعداد صوت محيط. انظر الدليل ملزيد 

من املعلومات. 

 1 (SUB)
لتوصيل حتى سماعتي جهير Bang & Olufsen. يتوفر مفرِّع 
 .Bang & Olufsen كابل ملثل هذه التوصيالت لدى تاجر جتزئة

 IR IN )9-pin(
ملستقبل IR الشاشة لتمكني تشغيل وحدة التحكم عن بعد. 

 MONITOR
لشاشة بالزما. 

 CINEMA
 .Home Automation system من أجل

 TTL/RS232
لالستخدام في إعدادات Hotel فقط. 

مالحظة! مسجالت الفيديو ميكن توصيلها فقط مبجموعتي املقابس 
AV1 وAV2، حيث أنهما مجموعتا املقابس الوحيدتان خلرج الصورة. 
 .AV2 واملسجل الثانوي باملقبس AV1 وصل املسجل الرئيسي باملقبس

بعض املقابس في الشكل التوضيحي للوحة التوصيل الرئيسية رمبا تكون مستغلة بواسطة التوصيالت الداخلية. ال تفصل الكابالت من تلك املقابس! 

B 
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للوصول إلى مقابس التوصيل املؤقت، اضغط الزر )B( باجلانب األمين 
من النظام وسينفتح الباب تلقائًيا. وميكنك قفل الباب يدوًيا. 



إعداد املرة األولى للتليفزيون 

موالف التليفزيون 
التوصيالت 

توفير الطاقة

تتاح قائمة TUNING فقط إذا كان موالف التليفزيون ممّكًنا، انظر الدليل ملزيد من املعلومات. 
اختر نوع اجلهاز املوصل بكل مقبس، واملقابس املستخدمة، واسم املنتج، واسم املصدر. 

 .OFF على POWER SAVING إذا كان لديك جهاز آخر موصل بالتليفزيون، أعد 
انظر الدليل ملزيد من املعلومات.

معلومات 

ينشط إجراء إعداد املرة األولى هذا عند توصيل التليفزيون مبصدر التيار الكهربائي وتشغيله للمرة األولى. إذا أردت 
تغيير إعدادك في وقت الحق، ميكنك الوصول إلى نفس القوائم وحتديث إعداداتك. 

تشغيل التليفزيون 

اختيار اإلعدادات 

يتم توجيهك خالل اإلعدادات التالية فقط عندما تشغل التليفزيون أول 
مرة.*1 ومع ذلك، يتوقف تسلسل القوائم على التوصيالت واإلعدادات 

التي تعملها. 

يستغرق التليفزيون 20 ثانية تقريًبا ليبدأ التشغيل ويكون جاهزًا 
لالستخدام. 

شغل 

اقبل واذهب إلى بند القائمة التالي اختر إعداًدا 

أعد لغة قوائم الشاشة 

 
عطل أو مكن زر التنقل بوحدة التحكم عن بعد*2

 DVB عطل أو مكن موالف التليفزيون الداخلي أو

سجل جهازًا موصالً 

ا. انظر الدليل  ا. تتاح فقط إذا كان موالف التليفزيون ممكنَّ والف قنوات التليفزيون تلقائًي

لمزيد من المعلومات. 

1*مالحظة! عندما تنتهي من اختيار اإلعدادات املفضلة في قائمة، قد 

يكون عليك أن تضغط الزر األخضر للمواصلة إلى القائمة التالية في 
إجراء إعداد املرة األولى. اتبع التعليمات على الشاشة. 

أو

 TV

 MENU LANGUAGE
 REMOTE CONTROL

TUNER SETUP
CONNECTIONS
 AUTO TUNING
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ينطبق إعداد المرة األولى للسماعات على 

سماعات مشاهدة التليفزيون فقط. انظر 

الدليل لمزيد من المعلومات. 

اضبط حجم الصوت والجهير وعلو طبقة 

الصوت وعلو الصوت وأعد مسبًقا تآلفي 

سماعات افتراضيين. 

معايرة السماعات 

أعد السماعات للحصول على الصوت األمثل من موضع استماعك. 
للتمتع بـ Adaptive Sound Technology يجب أن يكون لديك 

 .Beo6 عدة سماعات ووحدة حتكم عن بعد

 Adaptive Sound Technology عطل أو مكن

2*زر التنقل 

البروجيكتور 

إذا كان لديك Beo4 بدون زر تنقل أو إذا كانت Beo4 غير معدة على النمط الصحيح، ال ميكنك متكني زر 
التنقل. انظر دليل Beo4 أو اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen ملزيد من املعلومات. 

عندما توصل بروجيكتور وليس شاشة، يجب أن تغلق التليفزيون بعد إعداد املرة األولى ثم تشغله مرة أخرى 
من أجل تفعيل إعداداتك. 

 .LISTENING PRESET اعمل اإلعدادات لكل

انظر الدليل لمزيد من المعلومات. 

مالحظة! ملزيد من املعلومات عن وحدات التحكم عن بعد وإعداد املرة 
األولى، انظر الدليل. 

اعمل إعدادات نمط االستعداد للتليفزيون 
عمل إعدادات منط االستعداد 

أعد التليفزيون لكي يحول نفسه إلى منط االستعداد بعد مضى بعض 
الوقت بدون تنفيذ أي عملية أو شغل أو أوقف تشغيل توفير الطاقة. 

انظر الدليل ملزيد من املعلومات.

 AST ON:
 SPEAKER SETUP

 TV LISTENING PRESET
 CINEMA LISTENING PRESET

 SOUND ADJUSTMENT

 SOUND SETUP

 AST ON/OFF

 AST OFF:
 SPEAKER TYPE

 SPEAKER ROLES
 SPEAKER DISTANCE

 SPEAKER LEVEL

 SOUND ADJUSTMENT

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

 HDMI, the HDMI Logo and High-Definition
 Multimedia Interface are trademarks or registered
.trademarks of HDMI Licensing LLC

 Manufactured under license from
 Dolby Laboratories. Dolby, Pro
 Logic, and the double-D symbol are
 registered trademarks of
 .Dolby Laboratories
 .Confidential unpublished works
 Copyright 1992–2003 Dolby
 .Laboratories
 .All rights reserved

 Manufactured under license under
 U.S. Patent #’s: 5,451,942;
 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 &
 other U.S. and worldwide patents
 .issued & pending
 DTS, DTS Digital Surround, ES, and
 Neo:6 are registered trademarks
 and the DTS logos, and Symbol are
 .trademarks of DTS, Inc
 .DTS, Inc 2008–1996 ©
 .All Rights Reserved
 U.S. Patent’s 6,836,549; 6,381,747;
 7,050,698; 6,516,132; and
5,583,936

هذا املنتج مطابق الشتراطات التوجيهني 
 .2006/95/EC2004/108 و/EC

إذا كان املنتج مجهزًا بسلك توصيل كهرباء مؤرض وقابس ثالثي 
املسامير، يجب توصيل املنتج مبقبس جدار به توصيل أرضي وقائي. 
وال يجب فك مسمار األرضي بالقابس، نظرًا خلطر التعرض لصدمة 
كهربائية. وإذا لم يتح مقبس جدار به أرضي وقائي، يجب االتصال 

بفني كهربائي. 

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. 

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

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية )WEEE( – احلماية 
البيئية 

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