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تنبيهات 
تأكد أن التليفزيون موضوع في مكانه ومعد وموصل وفًقا للتعليمات   –

في هذا الدليل. 
ضع التليفزيون دائًما على سطح ثابت ومستقر. لتجنب التعرض    –

 لإلصابة، استخدم احلوامل وأرفف اجلدار املعتمدة من 
Bang & Olufsen فقط! 

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، حيث أن ذلك ميكن أن   –
يقلل حساسية مستقبل وحدة التحكم عن بعد. 
اترك فراًغا كافًيا حول التليفزيون لتهوية كافية.   –

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

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.   –

سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس املصاحبان مصممان   –
خصيًصا للتليفزيون. وإذا غيرت القابس أو أتلفت بأي شكل من 
األشكال سلك مصدر التيار الكهربائي، فإن ذلك ميكن أن يؤثر 

على أداء التليفزيون.
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 Bang & Olufsen يحتوي هذا الدليل على معلومات حول االستخدام اليومي ملنتج
واألجهزة املوصلة به. ونحن نتوقع أن يتولى تاجر جتزئة Bang & Olufsen توصيل 

منتجك إلى مكانك وتركيبه وإعداده للتشغيل.

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

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

ملعرفة مكان أقرب تاجر جتزئة إليك أو االتصال بخدمة عمالء Bang & Olufsen، تفضل 
 بزيارة موقعنا على اإلنترنت …

 www.bang-olufsen.com  

 Bang & Olufsen a/s         :أو اكتب إلى 
 BeoCare                          
 Peter Bangs Vej 15            

    DK–7600 Struer               

عميلنا العزيز 

3500013 0907 

املواصفات التقنية واخلصائص واالستخدامات املرتبطة بها عرضة 
للتغيير دون إشعار. 
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كيفية استخدام وحدة التحكم عن بعد 

 .Beo5 أو Beo4 ميكنك تشغيل التليفزيون بواسطة
وتعتمد التعليمات في هذا الدليل أساًسا على 

 .Beo4

تلميحات مفيدة 

2*حول األزرار 

3*األزرار امللونة 

املنطقة الفعلية 
  Beo5 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 Beo5 حسب تسميتها أثناء عملية اإلعداد. 

اعتماًدا على املصدر املنشط، تظهر أزرار وظائف مختلفة بالشاشة. املس الشاشة لتنشيط الوظيفة. 

1* األزرار املميزة ميكن إعادة تهيئتها أثناء عملية اإلعداد. انظر ص 35. 

إعادة تهيئتي: 

ابدأ العرض 

تنقل خالل القنوات أو التسجيالت 
اضغط متواصاًل لتنقل متواصل 

ابحث للخلف أو لألمام أو تنقل في القوائم 

االستعداد 

ابحث للخلف أو لألمام أو تنقل في القوائم 

ارجع خالل القوائم أو اضغط مرة واحدة إليقاف العرض مؤقًتا ومرتني لإليقاف 

2
زر وظيفة، املس الشاشة لالختيار*

شغل مصدرًا أو اختر وظيفة 

اضغط زر الوسط لتقبل اإلعدادات وتخزنها 

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

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

 
3
اختر الوظائف احملددة باللون*

اضغط قرص حجم الصوت بجوار اللون 

أظهر األرقام لتختار قناة أو تسجيل 
اضغط مرة أخرى لتعود 

 Beo5 ارجع خالل عروض

اختر الوظائف احملددة باللون 

اضبط حجم الصوت 
لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر 

يظهر لك عرض Beo4 املصدر أو الوظيفة املنشطة 

اقبل وخزن اإلعدادات وابدأ العرض 

ابحث للخلف أو لألمام أو تنقل في القوائم 

ارجع خالل القوائم أو اضغط مرة واحدة إليقاف العرض مؤقًتا ومرتني 
لإليقاف 

شغل مسجل قرص صلب موصل 

االستعداد 

اختر قنوات وأدخل معلومات في قوائم الشاشة 

تنقل خالل القنوات أو تنقل في القوائم 
اضغط متواصاًل لتنقل متواصل 

 Beo4 اعرض "أزرارًا" إضافية في
اضغط تكرارًا لتغيير "األزرار" 

 
1
شغل التليفزيون*

اخرج من القوائم متاًما 

اضغط مرتني لتبدأ تسجيالً 

شغل النص التليفزيوني 

أظهر القائمة الرئيسية للمصدر النشط 

اخرج من القوائم 

مالحظة! للحصول على معلومات عامة حول تشغيل وحدة 
التحكم عن بعد، انظر الدليل املرفق مع وحدة التحكم عن 

بعد. 

 Beo4 تشغيل Beo5 تشغيل
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ص التليفزيوني        
شاهدة التليفزيون • الن

م
سهل 

االستخدام ال

جتول في القوائم واختر اإلعدادات باستخدام وحدة التحكم عن بعد. في صفحة 46، ستجد 
منظرًا عاًما للقوائم في التليفزيون. 

تظهر معلومات املصدر املختار في أعلى الشاشة. وتتيح لك 
قوائم الشاشة ضبط اإلعدادات. 

عروض الشاشة والقوائم 

مقدمة 

اعرض القائمة  شغل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي شغل التليفزيون 
موصل

أو 

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

جتول في القوائم 
أظهر القائمة أدخل بيانات اختر خيارًا/إعداًدا 

الفرعية/خزن 
اإلعداد 

اخرج من القوائم اختر خيارًا 

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

تعتمد التعليمات في هذا الدليل أساًسا على وحدة التحكم عن بعد Beo4، ولكن ميكنك أيًضا تشغيل التليفزيون بواسطة وحدة التحكم عن بعد 
Beo5. في الصفحة املطوية بهذا الدليل، ستجد منظرًا عاًما لألزرار في Beo4 وBeo5. للحصول على معلومات عامة حول 

التشغيل بوحدة التحكم عن بعد، انظر الدليل املرفق مع وحدة التحكم عن بعد. 

مثال لقائمة شاشة التليفزيون. 

أو 
ارجع خالل القوائم

GO

TV SETUP

TUNING

SLEEP TIMER

PLAY TIMER

CONNECTIONS

TUNER SETUP

SOUND

PICTURE

STAND POSITIONS

MENU LANGUAGE
 select

9 – 0EXIT

TVV MEMMENU

 STOP
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اسم القائمة 

خيارات القائمة 

حقل املعلومات 



مشاهدة التليفزيون 

اختر قناة تليفزيون برقمها أو حتول إلى قناة أو مصدر آخر. اضبط حجم 
الصوت أو غير نوع الصوت أو اللغة وأدر التليفزيون. 

تلميحات مفيدة 

Position 1 هو املوضع أقصى اليسار وPosition 9 هو املوضع أقصى اليمني. 1*مواضع التليفزيون

 Beo4 تشغيل

إدارة التليفزيون 

تشغيل التليفزيون 

غلق التليفزيون 

 نشط مصدر التليفزيون 
الستخدام تلك الوظائف 

ضبط حجم الصوت 

إظهار قائمة قنوات 

اختيار قناة تليفزيون 

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 قنوات إضافية متاحة 



 Beo5 تشغيل

اضغط   STAND اختر

اضبط حجم الصوت. لكتم 
الصوت، لف بسرعة باجتاه عكس 

حركة عقارب الساعة 

اضبط حجم 
الصوت 

لكتم الصوت، اضغط في وسط الزر 

اضغط 

اضغط  اضغط 

اضغط متواصاًل 
لعرض قائمة قنوات 

اختر قناة  اقبلاختر صفحة 
أو 

اختر قناة اختر 
أو أو 

نشط األرقام واختر قناة اختر 

 اضغط 
متواصاًل لعرض 

قائمة قنوات 

اختر صفحة أو قناة واقبل 

لف في أي من االجتاهني الستعادة 
الصوت   

أو 
أدر التليفزيون 

أو 
أدر التليفزيون 

أو 

اختر موضًعا*1 اختر موضًعا*1 

القناة السابقة اختر القناة السابقة 

مالحظة! لكي تضبط مسبًقا مواضع لدوران التليفزيون، انظر ص 44. 

اضغط 

اضغط أي من االجتاهني الستعادة الصوت

TV TV

+0–9 

+0–9 

Stand Turn 
Position 

1…9 LIST 

0–9  

1–9  

Previous 0 
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النص التليفزيوني 

شغل النص التليفزيوني من خالل شريط القوائم في أعلى صفحة النص 
 .Beo4 التليفزيوني أو أزرار األسهم في

تلميحات مفيدة 

Beo5 نقطة النص التليفزيون لـ

 MEMO صفحات
صفحة النص التليفزيوني 

الكبيرة

ميكنك باستخدام أزرار األسهم الداخلية في Beo5 أن تتجول في مراجع الصفحات في صفحة نص تليفزيوني. اذهب إلى صفحة التي ُيرجع إليها 
 .BACK بضغط زر الوسط وارجع مرة أخرى بضغط

 .MEMO للوصول السريع، خزن صفحة نص تليفزيوني كصفحة
لتكبير حجم صفحة النص التليفزيوني، أظهر النص التليفزيوني، انتقل إلى LARGE بشريط القوائم واضغط GO تكرارًا للتبديل بني نصفي الصفحة 

العلوي والسفلي وحجم الصفحة العادي. 

 نشط النص التليفزيوني الستخدام 
 تلك الوظائف

 MEMO عرض صفحة

 MEMO إنشاء صفحات

إظهار الرسائل اخملفية 

بدء النص التليفزيوني 

اخلروج من النص التليفزيوني 

إيقاف قلب الصفحات الفرعية 

 MEMO حذف صفحة

 ... وما شابهه. 

صل إلى صفحة بداية النص التليفزيوني. 

تتوفر تسع صفحات MEMO خلدمة النص التليفزيوني لكل قناة.*1 

االنتقال إلى الصفحات 
صل إلى صفحات النص التليفزيوني التي تريد رؤيتها. 

 Beo4 تشغيل

 .MEMO فقط إذا كنت خزنت صفحات MEMO تتاح

PAGE    MEMO    HALT    LARGE    REVEAL    SETUP
P100 BBC S100 Wed 13 Oct 12:39:34
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كبر صفحات النص التليفزيوني

الصفحة احلالية

أوقف قلب الصفحات الفرعية 

SETUP واعمل إعدادات في REVEAL أظهر النص اخملفي في



*ترجمات النص التليفزيوني
1

الشاشة الثنائية 

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

عندما يكون النص التليفزيوني نشًطا، فإن ضغط TEXT يبدل بني الشاشة الثنائية ومنط 
الشاشة الكاملة. 

مالحظة! إذا كان تليفزيونك متصاًل بتليفزيون آخر عن طريق 
كابل Master Link، فإن صفحات MEMO املخزنة ال 

تكون مشتركة بني هذين التليفزيونني. ويجب تخزين 
صفحات MEMO يدوًيا بكل تليفزيون متصل. 

 CHANNEL انتقل إلى
MEMO أو

أوقف القلب أوقف القلب

REVEAL انتقل إلى  REVEAL انتقل إلى

انتقل إلى 
 SETUP

اقبل اقبل

اضغط تكرارًا لتغيير منط الشاشة اضغط 

اضغط  اضغط 

انتقل إلى PAGE واختر اختر صفحة 

أو أو 
انتقل إلى PAGE واختر اختر صفحة 

انتقل إلى 
HALT

انتقل إلى 
 SETUP

اقبل ثم خزن 

 MEMO اختر صفحة

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

أو 
اختر صفحة فرعية اضغط

أو 
ابدأ القلب من 

جديد 
اختر صفحة فرعية وابدأ القلب من جديد

أو 

اقبل  خزن الصفحة اختر صفحة 
احلالية 

انتقل إلى 
 BACK

اختر صفحة اقبل 

انتقل إلى CHANNEL أو 
 MEMO

 MEMO اختر صفحة

انتقل إلى 
 SETUP

انتقل إلى احذف اضغط اختر صفحة MEMO اقبل 
SETUP

اضغط مرتني  اختر صفحة اضغط 

 Beo5 تشغيل

Text TEXT

0–9 0–9  

STOP 0–9 STOP 0–9  

0–9 

BACK EXIT 

0–9  
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 BeoLink - احملتويات

 BeoLink نظام  10 

توصيل وإعداد نظام صوت   12  

 BeoLink توصيل وإعداد نظام  14 

تليفزيونك في غرفة وصلة    15

تليفزيونان في نفس الغرفة   16 
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 BeoLink نظام

إذا كان لديك نظام BeoLink، ميكنك تشغيل جميع املصادر املتصلة به من الغرفة 
الرئيسية وغرف الوصالت على حد سواء. 

تلميحات مفيدة 

اخليارات 
مصدر الغرفة الرئيسية 

مصدر غرفة الوصلة 

لكي تستخدم جميع الوظائف على النحو الصحيح، يجب إعداد املنتجات على اخليارات الصحيحة. انظر ص 16. 
هذا هو املصدر املركزي الذي منه تستطيع توزيع الصوت والصور إلى مصادر غرفة الوصلة. 

هذا املصدر موضوع في غرفة الوصلة ومن خالل املصدر ميكنك استقبال الصوت والصور من مصادر الغرفة الرئيسية املوصلة. 

استخدام مصدر غرفة رئيسية 

استخدام مصدر غرفة وصلة 

صوت التليفزيون في سماعات نظام الصوت  نشط مصادر الغرفة الرئيسية أو غرفة 
الوصلة 

استمع إلى صوت نظام الصوت في السماعات املوصلة بالتليفزيون. مناسب 
فقط للخيار 1-1، انظر ص 13. 

نشط مصدر غرفة رئيسية من غرفة وصلة حتى إذا كان لديك نفس املصدر، 
مثالً، تليفزيون في غرفة الوصلة. 

استمع إلى الصوت من مصدر تليفزيون في سماعات نظام الصوت. 

صوت نظام صوت في سماعات التليفزيون 

نشط مصدر غرفة وصلة، مثالً، تليفزيون في غرفة وصلة عندما يكون لديك 
أيًضا، مثالً، تليفزيون في الغرفة الرئيسية. 

 Beo4 تشغيل

استخدام مصدر موجود في غرفة واحدة 

نشط مصدر غرفة رئيسية أو غرفة وصلة من غرفة وصلة. نوع املصدر، مثاًل 
منتج صوت، موجود فقط في إحدى الغرفتني. 

10

غرفة الوصلة 

الغرفة الرئيسية 



التغييرات في إعداد غرفة 
الوصلة

نظام الصوت 

 Beo5 إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى، تذكر أن تعيد تهيئة وحدة التحكم عن بعد
 .Bang & Olufsen بواسطة تاجر جتزئة

فقط أنظمة صوت Bang & Olufsen التي بها Master Link تدعم التكامل مع التليفزيون. 

1*مالحظة! إلظهار AV وLINK في Beo4، يجب أواًل أن 

تضيفهما إلى قائمة وظائف Beo4. انظر الدليل املرفق مع 
 .Beo4

 AV*1 اختر

اختر منطقة 
سماعات نظام 

الصوت 

اضغط  اختر مصدرًا 

 AV*1 اختر مصدر صورة اختر مصدر صورة اختر

اختر مصدر صوت 

LINK*1 اختر مصدرًا اختر

اختر مصدر صوت  اختر منطقة 
سماعات التليفزيون 

 Beo5 تشغيل

شغل املصدر كاملعتاد اختر مصدرًا شغل املصدر كاملعتاد اختر مصدرًا 

شغل املصدر كاملعتاد اختر مصدرًا شغل املصدر كاملعتاد اختر مصدرًا 

شغل املصدر شغل املصدر كاملعتاد 
كاملعتاد 

Link

LIST 

… TV LISTTV 

TV LIST TV 

… CD CD

RADIO  RADIO 

TV TV
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تلميحات مفيدة 

سماعات التليفزيون ونظام الصوت 

اختيار اخليارات

شغل CD في نظام الصوت مستخدًما السماعات املوصلة بالتليفزيون، أو اختر قناة تليفزيون وأرسل الصوت إلى سماعات نظام 
الصوت. 

إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Beo4، فإن خيارات التليفزيون ميكن أن تكون 1، 2 أو 4 في غرفة رئيسية و5 أو 6 في غرفة 
وصلة. وخيارات نظام الصوت ميكن أن تكون 1،0، 2، 4، 5 و6. انظر أيًضا ص 16. 

توصيل وإعداد نظام صوت 

للحصول على مزايا نظام صوت/صورة متكامل، وصل نظام صوت Bang & Olufsen متوافق 
 .Master Link بالتليفزيون مستخدًما كابل

إذا كان تليفزيونك معًدا في نظام صوت/صورة، أعده على 
اخليار الصحيح. حول أواًل النظام كاماًل إلى منط االستعداد ثم 

قف أمام التليفزيون. 

2. إعداد خيار للتليفزيون 

وصل املقابس املتاحة املسماة MASTER LINK بالتليفزيون 
 .Master Link ونظام الصوت مستخدًما كابل

1. توصيل نظام الصوت 

أعد نظام الصوت على اخليار الصحيح. حول أواًل النظام كاماًل 
إلى منط االستعداد وقف أمام نظام الصوت. 

3. إعداد خيار لنظام الصوت 

اختر املنطقة املوضوع بها التليفزيون اضغط

اختر Option اختر V.OPT اختر ?OPTION واقبل 

اضغط متواصاًل 
و

اضغط 

و
اضغط اضغط متواصاًل 

اختر املنطقة املوضوع بها نظام اضغط
الصوت 

اختر Option اختر A.OPT اختر ?OPTION واقبل 

اضغط متواصاًل 
و

اضغط 

و
اضغط اضغط متواصاًل 

LIST 

… 

LIST LIST 0–6 

LIST 

… 

LIST LIST 0–6 

Option 
pgm 

Option 
pgm 

MASTER LINKMASTER LINK
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مالحظة! ليست جميع أنظمة صوت Bang & Olufsen تدعم 
التكامل مع التليفزيون. وملزيد من املعلومات، اتصل بتاجر 

 .Bang & Olufsen جتزئة

للحصول على معلومات عن Option 4 و5 و6، انظر ص 15-16. اخليارات  

ميكن وضع نظام الصوت/الصورة مًعا في غرفة واحدة أو في غرفتني بوضع التليفزيون في غرفة ونظام 
الصوت مع مجموعة سماعات في غرفة أخرى. 

اختيار اخليارات 

هذه الصفحة تقدم منظرًا عاًما للخيارات املتاحة عند استخدام 
وحدة التحكم عن بعد Beo4. إلعداد اخليارات الصحيحة 

بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo5، اختر املنطقة املوضوع 
بها منتجك، انظر ص 17. 

التليفزيون مع أو بدون سماعات إضافية ونظام صوت مع 
مجموعة سماعات موصلة مت إعدادهم في غرفة واحدة. 

 .Option 1 ونظام الصوت على Option 1 أعد التليفزيون على

التليفزيون معد مع نظام الصوت في غرفة واحدة وجميع 
السماعات موصلة بالتليفزيون. 

 .Option 0 ونظام الصوت على Option 2 أعد التليفزيون على

نظام الصوت معد في غرفة والتليفزيون مع أو بدون سماعات 
إضافية في غرفة أخرى. 

 .Option 2 ونظام الصوت على Option 2 أعد التليفزيون على

Option 0Option 2

Option 1 Option 1 

Option 2Option 2
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تلميحات مفيدة 

مالحظة! ال ميكن توزيع إشارات HDMI من تليفزيون غرفة 
رئيسية إلى نظام غرفة الوصلة. 

*األجهزة املوصلة
1

*تردد الوصلة
2

إذا كان هناك نظام صوت موصل بالفعل مبقبس MASTER LINK وكنت تريد توصيل أجهزة 
أخرى، يجب تفريع كابل Master Link إلى اثنني وضمه مع الكابل القادم من غرفة الوصلة 

باستخدام صندوق توصيل خاص. اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen للمساعدة. 
عندما تغير تردد الوصلة في تليفزيون الغرفة الرئيسية، تأكد من أن تردد الوصلة في غرفة الوصلة 

مياثله. 

 BeoLink توصيل وإعداد نظام

وصل نظام BeoLink وأعده لترى الصور وتسمع الصوت في غرف الوصالت. ميكنك، على سبيل 
املثال، توصيل تليفزيون غرفة املعيشة بنظام صورة آخر أو مبجموعة سماعات في غرفة أخرى. 

 إذا كان لديك إعداد نظام صوت، مثل 
BeoLink Active/Passive، وأعددت تليفزيوًنا غير قابل 
للوصل في نفس الغرفة، يجب أن تعد معِدل إشارات النظام 

على ON. ويكون إعداد املصنع هو AUTO، الذي يجب استخدامه 
إذا كنت تستخدم تليفزيون Bang & Olufsen ميكن وصله. 

تشغيل معِدل إشارات النظام 

 لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف وصالت، يجب توصيل 
RF Link Amplifier بتليفزيون الغرفة الرئيسية وتليفزيون 

غرفة وصلة.*1 

عمل توصيالت الوصلة 

إذا كان هناك، مثالً، قناة تليفزيونية تبث في منطقتك على نفس 
 ،599 MHz من املصنع؛ BeoLink التردد املعد عليه نظام

يجب أن توالف معِدل إشارات النظام على تردد غير مستخدم.*2 

تغيير تردد الوصلة 

 وصل كابل Master Link باملقبس املتاح املسمى 
MASTER LINK بالتليفزيون. 

لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف الوصالت، وصل كابل هوائي 
 عادي باملقبس املسمى LINK TV بلوحة التوصيل الرئيسية. 

 ثم مد كابل الهوائي إلى RF Link Amplifier وكابل 
Master Link إلى غرفة الوصلة. اتبع التعليمات املرفقة 

بجهاز غرفة الوصلة. 

اختر LINK TUNING في 
 CONNECTIONS قائمة  TV SETUP اختر قائمةON اقبل أظهر

اختر LINK TUNING في 
 CONNECTIONS قائمة  TV SETUP ابحث عن تردد اختر قائمة

غير مستخدم 
اقبل 

اختر 
 FREQUENCY

اختر 
 MODULATOR

MASTER 
LINK

RF Link 
Amplifier

LINK TV TV
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1*مالحظة! إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Beo4 ووصلت التليفزيون الستخدامه في غرفة وصلة حيث توجد أنظمة وصلة أخرى موصلة 

بالفعل، مثل سماعات، يجب إعداد التليفزيون على Option 5 بداًل منه. 

تليفزيونك في غرفة وصلة 

إذا كان لديك نظام BeoLink، شغل جميع األنظمة املوصلة من خالل التليفزيون في غرفة وصلة. 

اتبع اإلجراء املوضح هنا عندما توصل تليفزيونك الستخدامه 
في غرفة وصلة. 

توصيل تليفزيون غرفة الوصلة 

لكي يعمل نظامك بالكامل على النحو الصحيح، ال بد من 
إعداد التليفزيون في غرفة الوصلة على اخليار الصحيح قبل 

توصيله بالنظام في الغرفة الرئيسية. قف أمام تليفزيون غرفة 
الوصلة. 

إعداد خيار لتليفزيون غرفة وصلة 

اختر املنطقة املوضوع بها اضغط
التليفزيون 

 اختر اختر V.OPT اختر ?OPTION واقبل 
 Option 6*1

اضغط متواصاًل 
و

اضغط 

و
اضغط اضغط متواصاًل 

Option 
pgm 

LIST 

… 

LIST LIST 6 
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وصل تليفزيون غرفة الوصلة مبصدر التيار الكهربائي.   1
استخدم وحدة التحكم عن بعد لبرمجة تليفزيون غرفة   2

الوصلة على اخليار الصحيح. 
افصل تليفزيون غرفة الوصلة من مصدر التيار   3

الكهربائي. 
اعمل التوصيالت الضرورية.   4

وصل تليفزيون غرفة الوصلة مرة أخرى مبصدر التيار   5
الكهربائي. 



تلميحات مفيدة 

1*مالحظة! للحصول على معلومات حول اختيار املنطقة، اتصل 

 .Bang & Olufsen بتاجر جتزئة

تليفزيونان في نفس الغرفة 

إذا كان لديك تليفزيونان في نفس الغرفة ووحدة حتكم عن بعد واحدة للتليفزيونني كليهما، يجب إعداد 
التليفزيونني على اخليارات الصحيحة لكي يعمال على النحو الصحيح. 

إذا وضعت تليفزيوًنا ثانًيا في غرفة رئيسية تضع بها تليفزيون 
Bang & Olufsen بالفعل، وكانا التليفزيونان كالهما 

ميكنهما استقبال أوامر وحدة التحكم عن بعد، يجب عليك 
تغيير خيار التليفزيون الثانوي ملنع التنشيط املتزامن 

للتليفزيونني كليهما. قف أمام التليفزيون الثانوي. 

اختر اخليار الصحيح 

 LINK اختر مصدرًا اختر نشط مصدرًا مبجرد ضغط زر املصدر املناسب. ومع ذلك، إذا 
 ،Beo4 وكنت تستخدم Option 4 كان تليفزيونك معًدا على

اتبع التعليمات لتنشيط مصدر. 
وإذا أردت تخصيص وحدة حتكم عن بعد لتليفزيونك الثانوي، 

 .Bang & Olufsen اتصل بتاجر جتزئة

 Option 4 تشغيل التليفزيون في - Beo4

 Option 4 النص التليفزيوني مع Beo4 يجب أن تعد ،Option 4 الستخدام النص التليفزيوني في تليفزيون معد على
على VIDEO 3. ويحد ذلك من وظائف Beo4 التي ميكن استخدامها مع تليفزيونات 

 .Beo4 معدة على خيارات أخرى. وملزيد من املعلومات، انظر الدليل املرفق مع

اختر املنطقة املوضوع بها اضغط
التليفزيون*1 

اختر اختر V.OPT اختر ?OPTION واقبل 
 Option 4

اضغط متواصاًل 
و

اضغط 

و
اضغط اضغط متواصاًل 

LIST TV

LIST 

… 

LIST LIST 4 

BeoVision 10
Option 4

TV

LIST

LINK

TV

Option 
pgm 
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 Beo4 في LINK .ملزيد من املعلومات Beo4 انظر الدليل املرفق مع .Beo4 يجب أواًل إضافتها إلى قائمة وظائف ،Beo4 في LINK إلظهار

اختر منطقة للتليفزيون الذي 
ترغب في استخدامه 

اختر مصدرًا  عادة، إذا كان لديك Beo5، ميكنك تنشيط مصدر مبجرد 
ضغط زر املصدر املناسب. ولكن إذا كان لديك تليفزيونان في 
الغرفة نفسها، يجب أن تتذكر أواًل اختيار منطقة التليفزيون 

الذي ترغب في استخدامه. 

Beo5… BeoVision 10 - تشغيل التليفزيونني 
Zone ‘A’

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

BeoVision 10
Zone ‘B’

TV 
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مالحظة! إذا أضفت فقط سماعتني أماميتني للتليفزيون، فستتمكن 
من اختيار فقط Mode 1–3. كما ميكنك إضافة سماعة جهير 

BeoLab للتليفزيون. 

LIST 1*قائمة

 Optimise*2
 .Beo4 يجب أواًل إضافتها إلى قائمة وظائف ،Beo4 في SPEAKER إلظهار

يتحقق االستخدام األمثل لتآلف السماعات إذا ضغطت GO في Beo4. في Beo5 اضغط 
 .Optimise

الصوت احمليط 

ميكنك اختيار تآلف سماعات يناسب املصدر الذي تستخدمه. 

اختيار سماعات لصوت الفيلم 

يختار التليفزيون تلقائًيا أفضل صوت عندما تختار مصدرًا، ولكن 
ميكنك ضبط هذا اإلعداد بنفسك، باستخدام أي من تآلفات 

السماعات املتاحة. 

Beo4*1 في عرض SPEAKER اختر تآلف سماعات*2 أظهر

تلميحات مفيدة 

 Mode 5  Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4

1–5  
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نوع الصوت 

تغيير نوع الصوت أو اللغة 

اضغط تكرارًا لالختيار اختر SOUND واقبلحتول بني أنواع الصوت واللغات املتاحة. 

خزن نوع الصوت املفضل لديك عند موالفة قنوات التليفزيون. انظر ص 23. نوع الصوت أو اللغة

بينما تشاهد التليفزيون، حتول بني أنواع الصوت املتاحة. 

LIST 
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Play Timerو Sleep Timer

ميكنك إعداد Sleep Timer الذي سيغلق تليفزيونك بعد فترة محددة من الوقت. كما ميكنك أن جتعل 
تليفزيونك يشتغل وينغلق تلقائًيا بإعداد Play Timer في نظام غرفتك الرئيسية. 

LIST 1*قائمة

السالمة  
 

 .Beo4 يجب أواًل إضافتها إلى قائمة وظائف ،Beo4 في SLEEP إلظهار
 .Play Timer ألغراض السالمة، فإن احلامل لن يدور إذا مت تشغيل التليفزيون بواسطة

 2*.ON على Timer أعد ،Play Timer لتضمني التليفزيون في
 Play Timer تشغيل

اختر ON واقبل   PLAY TIMER اختر قائمة اضغط MENU لعرض قائمة 
 TV SETUP

 اختر قائمة 
 TIMER ON/OFF

تلميحات مفيدة 

برمج التليفزيون ليتحول إلى منط االستعداد بعد فترة محددة من 
الوقت. 

 Sleep Timer تنشيط
اضغط GO تكرارًا لالختيار   Beo4*1 في عرض SLEEP تكرارًا إلظهار LIST اضغط

 .Sleep Timer إذا غيرت رأيك، ميكنك دائًما إلغاء تنشيط
 Sleep Timer إلغاء تنشيط Beo4 في عرض SLEEP تكرارًا إلظهار LIST اضغط

2*مالحظة! إلعداد Play Timer يجب أن يكون لديك منتج 

Bang & Olufsen آخر به وظيفة ساعة موصل بالتليفزيون. 

OFF تكرارًا حتى تظهر GO اضغط
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حترير وإضافة قنوات تليفزيون 

مالحظة! إذا كانت القنوات تبث بلغتني وكنت تريد اللغتني كلتيهما، 
ميكنك تخزين القناة مرتني، مرة بكل لغة. 

 MANUAL TUNING

 TV SYSTEM

 CHANNELو FREQUENCY الوصول إلى بنود القائمة MANUAL TUNING تتيح لك قائمة
 .SOUNDو TV SYSTEMو DECODERو FINE TUNEو NAMEو NO

إذا ظهر البند TV SYSTEM، تأكد من عرض نظام البث الصحيح بالشاشة قبل أن تبدأ املوالفة، 
 .D/K )PAL/SECAM D/K(و L )PAL/SECAM L(و I )PAL I(و B/G )PAL/SECAM BG(

 .Bang & Olufsen ملزيد من املعلومات، اتصل بتاجر جتزئة

أعد تنظيم الترتيب الذي تظهر به قنواتك وأدخل اسًما لكل منها من اختيارك. ميكنك أيًضا حذف قناة أو 
إضافة قنوات جديدة، إذا كان متاًحا. أعد مسبًقا حتى 99 قناة تليفزيون بأرقام القنوات اخلاصة بها. 

نقل قناة 

ميكنك نقل قنوات التليفزيون إلى أرقام القنوات التي تريدها. 
 EDIT CHANNELS اختر

 TUNING في قائمة
اضغط MENU لعرض قائمة 

 TV SETUP

تسمية قناة 

قم بتسمية قنوات التليفزيون لسهولة التعرف عليها. 

 EDIT اختر
CHANNELS في قائمة 

 TUNING
اضغط MENU لعرض قائمة 

 TV SETUP

اختر قناة 

اختر قناة

حذف قناة 

احذف القنوات التي ال تريدها. 

 EDIT اختر
CHANNELS في قائمة 

 TUNING
اضغط MENU لعرض قائمة 

 TV SETUP
اختر قناة 

اضغط 

إعادة املوالفة بواسطة املوالفة التلقائية 

والف جميع قنوات التليفزيون من جديد تلقائًيا. الحظ أن جميع 
إعدادات القنوات التي عملتها ستختفي. 

ابدأ املوالفة التلقائية   TUNING اختر قائمة اضغط MENU لعرض قائمة 
 TV SETUP

 AUTO اختر قائمة
 TUNING

إضافة قنوات جديدة 

أضف القنوات التي، مثالً، نقلتها محطة البث. والف القنوات عن 
طريق قائمة ADD CHANNELS، لتترك القنوات املولفة سابًقا 
دون تغيير واالحتفاظ بأسماء القنوات وترتيبها واإلعدادات املخزنة 

لتلك القنوات. 

ابدأ إضافة القنوات   TUNING اختر قائمة اضغط MENU لعرض قائمة 
 TV SETUP

 ADD اختر قائمة
 CHANNELS

اتبع التعليمات على 
الشاشة 

أدخل اإلعدادات واقبلها 

ضبط القنوات املولفة 
والف بدقة استقبال القنوات، وحدد وجود القنوات املشفرة واختر 

أنواع الصوت، إلخ. 

اتبع التعليمات على 
الشاشة 

 MANUAL اختر
TUNING في قائمة 

 TUNING
اضغط MENU لعرض قائمة 

 TV SETUP
اختر بنًدا 

اضغط مرتني انقل 
للحذف 
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ضبط إعدادات الصورة والصوت 

تكون إعدادات الصورة والصوت مضبوطة مسبًقا من املصنع على قيم محايدة تناسب معظم مواقف 
املشاهدة واالستماع. ومع هذا، ميكنك إذا أردت، ضبط تلك اإلعدادات كيفما تريد. 

اإلعدادات املؤقتة 
 DEFAULT VIDEO
 DEFAULT AUDIO

 

لتخزين إعدادات الصورة والصوت إلى أن تغلق التليفزيون فقط، اضغط EXIT بداًل من GO عندما تقبل اإلعدادات. 
تآلف السماعات املختار في القائمة الفرعية DEFAULT VIDEO ينشط تلقائًيا عندما تشغل مصدر صورة عن طريق التليفزيون. 
تآلف السماعات املختار في القائمة الفرعية DEFAULT AUDIO ينشط تلقائًيا عندما تشغل مصدر صوت عن طريق التليفزيون. 

أعد مسبًقا حجم الصوت واجلهير وعلو طبقة الصوت وعلو الصوت 
وسماعة جهير BeoLab وتآلفي سماعات افتراضيني موصلني. 
تختلف محتويات قائمة SOUND حسب األجهزة التي وصلتها 

بالتليفزيون. انظر أيًضا ص 20 عن تآلفات السماعات. 

ضبط الصوت 

اضبط السطوع واللون والتباين. وللحصول على معلومات عن 
تنسيق الصورة، انظر ص 25. تنطبق الضبطات التي جتريها 

على إعداد TINT على القناة احلالية فقط. 

أدخل اإلعدادات واقبلها   PICTURE اختر قائمة اضغط MENU لعرض قائمة 
 TV SETUP

أدخل اإلعدادات واقبلها   SOUND اختر قائمة اضغط MENU لعرض قائمة 
 TV SETUP

 SOUND اختر قائمة
 ADJUSTMENT

أزل الصورة من الشاشة مؤقًتا  
وقف عرض الصورة 

اضغط LIST تكرارًا إلظهار P.MUTE في Beo4 واقبل

تلميحات مفيدة 

ضبط الصورة 

PICTURE

BRIGHTNESS ...............
CONTRAST ...............
COLOUR ...............
TINT ...............
SIZE ...............
HOR. SIZE ...............
VERT. SIZE ...............
HOR. POSITION ...............
VERT. POSITION ...............

 select

SOUND ADJUSTMENT

VOLUME ...............
BASS ...............
TREBLE ...............
SUBWOOFER ...............
LOUDNESS ON

DEFAULT VIDEO SPEAKER3

DEFAULT AUDIO SPEAKER2

 store
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إشارة 1080p/i فقط 

إشارة VGA فقط 



تنسيق الصورة

اختيار تنسيق الصورة 
يكيف التليفزيون تلقائًيا الصورة لتمأل الشاشة قدر املستطاع، 

عندما تختار مصدرًا، ولكن ميكنك اختيار تنسيق بنفسك. 

اضبط الصورة ألعلى أو ألسفل 
بواسطة أزرار األسهم إذا أمكن

1*Beo4 في عرض FORMAT أظهر
اختر تنسيًقا*2 

الصورة مضبوطة رأسًيا 
 Zoom

لصور شاشة عريضة 
9:16 أصيلة  

 Wide
لعرض بانورامي أو 3:4 

 Standard*3

LIST 1*قائمة

Optimise*2 

 Variation*3

 .Beo4 يجب أواًل إضافتها إلى قائمة وظائف ،Beo4 في FORMAT إلظهار
 .Optimise اضغط Beo5 في .Beo4 في GO يتحقق تنسيق الصورة األمثل إذا ضغطت

 .Variation اضغط Beo5 استخدم  أو  الختيار خيارات أخرى بخالف اخليار القياسي. في

ميكنك اختيار تنسيق صورة لتخصيص طريقة العرض. 

ميكن إزالة الشريطني 
وستعرض الصورة في 

تنسيق 9:16. 

 Extended

1–4  
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إعداد املوالف 

عطل موالف التليفزيون أو موالف DVB إذا كان مصدر التليفزيون أو DVB عبارة عن وحدة ملحقة، مثل 
مستقبل إرسال تليفزيون رقمي. 

تعطيل موالف التليفزيون/
DVB

 TUNING قائمة

 TV مًعا، ميكنك تنشيط وحدة ملحقة تعمل كموالف إما بزر DVB إذا عطلت موالف التليفزيون وموالف
 .DTV أو بزر

تكون قائمة TUNING متاحة فقط إذا كان موالف التليفزيون ممّكًنا. انظر ص 46. 

إذا عطلت موالف التليفزيون، ميكنك تنشيط موالف DVB بواسطة 
زر TV. وإذا عطلت موالف DVB، ميكنك تنشيط وحدة ملحقة 

 .DTV موصلة بواسطة زر

اختر قائمة TUNER تعطيل املوالف الداخلي 
 SETUP

اضغط MENU لعرض قائمة 
  TV SETUP TV TUNER عطل/مّكن DVB HD عطل/مّكن

واقبل 

 Bang & Olufsen مالحظة! إذا وصلت مسجل قرص صلب
بتليفزيونك، ينصح بعدم تعطيل موالف التليفزيون. 
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 Beo5 أو Beo4 تشغيل أجهزة أخرى باستخدام

تعمل Peripheral Unit Controller املدمجة كمترجم بني جهاز صورة موصل مثل مستقبل إرسال 
 .Bang & Olufsen ووحدة التحكم عن بعد ،DVD تليفزيون رقمي، أو مسجل أو عارض

ال ميكنك إظهار شفافة القائمة بغرف الوصالت. وبداًل من ذلك، اضغط الزر امللون املطلوب أو 1*شفافة القائمة
GO يتبعه رقم. 

عندما تستخدم Beo4 فإنك تتمكن من الوصول السريع إلى 
الوظيفة املختارة عن طريق شفافة القائمة. 

 
عرض شفافة القائمة*1

اختر وظيفة اختر جهازًا موصاًل 

نشط وظيفة ما بدون شفافة القائمة. ويجب أن يكون اجلهاز 
 Bang & Olufsen املوصل مفتوًحا.  اتصل بتاجر جتزئة

للحصول على قائمة بالوظائف.

 Beo4 اضغط الزر امللون لتنشيط الوظيفة التشغيل املباشر بواسطة

مالحظة! يتوقف زر املصدر الذي ينشط الوحدة امللحقة على 
إعداد املوالف واإلعدادات في قائمة CONNECTIONS. انظر 

ص 26 و35. 

تلميحات مفيدة 

اعرض شفافة القائمة 
أو

اضغط GO ورقًما لتنشيط الوظيفة أو

  .Beo4 شفافة قائمة

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

MENU
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شغل القائمة اخلاصة جلهاز موصل عن طريق وحدة التحكم عن 
 STOP بداًل من EXIT قد يكون عليك أن تضغط Beo4 بعد. في

لتعود إلى قائمة سابقة. 

استخدام قوائم األجهزة 
جتول في القوائم اعرض قائمة اجلهاز 

أو
تنقل في الصفحات/اختر وظيفة 

قوائم القنوات 
أدخل املعلومات 

التشغيل أو الغلق 
قائمة التليفزيون

 .Beo4 ثم 0 لتشغيل وغلق اجلهاز إذا كان لديك GO مع بعض األجهزة املوصلة يجب أن تضغط
في Beo4 اضغط MENU مرتني لعرض قائمة التليفزيون الرئيسية، عند

مثاًل اختيار DVD كمصدر.

استخدم وحدة التحكم عن بعد Bang & Olufsen للوصول إلى الوظائف التي يوفرها جهازك الذي ليس 
  .Bang & Olufsen

مالحظة! انظر أيًضا الدليل املرفق مع اجلهاز املوصل. وملزيد من 
 املعلومات حول األجهزة املدعمة، اتصل بتاجر جتزئة 

 .Bang & Olufsen

ميكن تشغيل الوظائف الرئيسية جلهازك عن طريق عرض شاشة 
Beo5. وقد ال تكون جميع الوظائف مدعمة. 

 Beo5 تشغيل
اختر وظيفة اختر مصدرًا

0–9  
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إعداد التليفزيون 

هام 

التهوية

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

حمل التليفزيون
نحن ننصح بأن تضع التليفزيون في صندوقه أثناء تثبيت مفصالت 

رف اجلدار أو رف احلامل. 

رف اجلدار واحلامل اآللي

أعد زاوية الدوران القصوى للتليفزيون على احلامل. انظر ص 41. 
ميكن إدارة رف اجلدار يدوًيا 45˚ إلى اليسار أو اليمين حسب إعدادك. 
تذكر أن تترك فراًغا كافًيا حول التليفزيون للسماح له بحرية الدوران أو 

اإلمالة. 

خيارات وضع التليفزيون

ميكن وضع التليفزيون على حامل آلي أو تركيبه على رف جدار. 

لضمان التهوية املناسبة، اترك فراًغا كافًيا حول الشاشة. وال تغط املراوح. في حالة السخونة املفرطة )وميض مبني االستعداد وظهور حتذير على 
الشاشة(، حول التليفزيون إلى منط االستعداد، وليس الغلق، لكي يبرد التليفزيون. وال ميكنك تشغيل التليفزيون أثناء ذلك. 
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مد الكابالت

ميكنك تثبيت الكابالت بأي من اجلانبني أو في الوسط، حسب وضع 
رف اجلدار أو احلامل. 

املنظر العام 

 في الكابالت 
ٍ

إذا كان لديك حامل آلي، تأكد من وجود ارتخاء كاف
تسمح بدوران التليفزيون ألي من اجلانبني قبل تثبيت الكابالت 

بواسطة شرائط الكابالت لعمل حزمة متقنة. 

حدد مكان لوحة التوصيل والبنود األخرى الهامة: 
كتيفة تركيب لرف اجلدار.   1

كتيفة تركيب للحامل.   2
غطاء للوحة التوصيل. وهنا جتد أيًضا توصيل مصدر التيار   3

الكهربائي. اسحب من أسفل لفك الغطاء. 

تثبيت الغطاء القماش األمامي

عند وضع التليفزيون على رف جدار أو حامل ميكنك تركيب الغطاء 
القماش األمامي.

أثناء التنظيف، ينصح بإزالة الغطاء القماش األمامي. وجتنب رش 
السوائل مباشرة على الشاشة حيث أن ذلك ميكن أن يتلف 

السماعات، واستخدم بداًل من ذلك قطعة قماش ناعمة. انظر ص 46. 
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توسعة اإلعداد 

معلومات 

يدعم التليفزيون مجموعة كبيرة من األجهزة اإلضافية. 

الفصل من مصدر التيار الكهربائي 

بينما توسع إعدادك، يجب أن يكون التليفزيون مفصواًل من مصدر 
التيار الكهربائي. 

افصل التليفزيون من مصدر التيار الكهربائي  أغلق التليفزيون 

توصيل أجهزة إضافية 

لتشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة Beo4، ركب 
مرسل IR من Bang & Olufsen بكل منتج. انظر أيًضا ص 37. 

اعمل التوصيالت   PUC اختر املقبس املطابق املسمى

تشغيل التليفزيون 

ركب األغطية دائًما قبل أن توصل التليفزيون مبصدر التيار 
الكهربائي. 

وصل التليفزيون مبصدر التيار 
الكهربائي  شغل التليفزيون ركب جميع أغطية التوصيالت 

 STANDBY OPTIONS
 

أعد مستقبل إرسال التليفزيون الرقمي لينغلق عندما تغير املصدر أو عندما تغلق التليفزيون. ميكنك أيًضا اختيار ضرورة أن يكون مستقبل 
إرسال التليفزيون الرقمي مفتوًحا دائًما أو أن يشتغل وينغلق يدوًيا بواسطة وحدة التحكم عن بعد. 
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تسجيل أجهزة إضافية 

إذا لم يكتشف التليفزيون تلقائًيا اجلهاز الذي وصلته به، سجله أنت 
بنفسك. كرر هذا اإلجراء لكل مجموعة مقابس. 

اختر قائمة 
 CONNECTIONS

 اعرض قائمة 
 TV SETUP

اختر املقابس في 
مجموعة مقابس 

وسجل 

 VGA
 Y – Pb – Pr

HDMI

 .)AV3( VGA جهاز موصل عن طريق مقبس
 .)AV3 أو AV2( Y – Pb – Pr جهاز موصل عن طريق مقبس

جهاز موصل عن طريق مقبس HDMI. إذا أعددت HDMI EXPANDER في قائمة 
 .B4و B3و B2و B1 يستبدل بـ AV في قوائم B فإن خيار ،YES على CONNECTIONS

اتبع التعليمات على 
الشاشة 

خيارات املصدر في 
 AV1–AV4 القوائم

محتويات قائمة 
 CONNECTIONS

ما ورد أعاله مجرد أمثلة للتسجيالت؛ وميكنك تسجيل األجهزة املتاحة 
ألي خيار مصدر. وقد يكون عليك أيًضا تسجيل اجلهاز اإلضافي في 

 .Master Link نظام

اختر قائمة 
 STANDBY
OPTIONS

1*يتاح فقط إذا كان موالف DVB وموالف التليفزيون مت تعطيلهما. انظر 

ص 26.  
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 NONE

 V.MEM

DVD

DVD2

 DTV2 (V.AUX)

 DTV

 V.AUX2

 TV

 PC

ال شئ موصل 
مسجل فيديو موصل

عارض DVD أو مسجل موصل 
عارض DVD أو مسجل موصل

جهاز، مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي 
جهاز، مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي*1 

جهاز، مثل جهاز ألعاب فيديو 
جهاز، مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي*1 

حاسب أو BeoMaster موصل )AV3 فقط( 

 AV1–AV4

 HDMI EXPANDER

LINK TUNING

سجل جهازًا موصاًل 
 HDMI B موصل بمقبس HDMI Expander مكن أو عطل

أعد تردد وصلة ومكن معِدل إشارات النظام، انظر ص 14.  



أعد التليفزيون مع مصادر الصورة والسماعات. 

إشارات الهوائي 

وصل إشارات الهوائي، مثل الكابل )تليفزيون الكابل( أو الهوائي 
باملقابس املوضحة في املخطط. 

السماعات 

 .Bang & Olufsen من Power Link استخدم سماعات
واستخدم الكابالت املرفقة بالسماعات. تتوفر الكابالت لدى بائع جتزئة 

 .Bang & Olufsen

 HDMI متاح في التليفزيون، بغض النظر عن مجموعة األجهزة التي لها خرج HDMI مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي بأي مقبس HDMI ميكن توصيل جهاز له خرج
مقابس AV احملددة التي وصلت اجلهاز بها. ولتوزيع املصدر إلى غرفة أخرى يجب أن توصل أيًضا اجلهاز مبقبس 21 شوكة أو مقبس دخل 

صورة AV3 بلوحة التوصيل. وملزيد من املعلومات، وكيفية إعداد جهاز موصل الستخدامه، انظر ص 35. 

تلميحات مفيدة 

إعداد أجهزة إضافية 

POWER LINK 

SUB

POWER LINK 

REAR

POWER LINK 

FRONT

DVB

AERIAL
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أجهزة الصورة اإلضافية 

وصل أنواًعا مختلفة كثيرة من أجهزة الصورة في نفس الوقت. هنا 
ميكنك أيًضا رؤية أمثلة ألسماء املصادر التي ميكنك اختيارها لألجهزة 

 .CONNECTIONS في قائمة

نظام الصوت 

 Master Link مبقبس Bang & Olufsen وصل نظام صوت
بتليفزيونك. وصله مبقبس Master Link بلوحة التوصيل الرئيسية. 

انظر أيًضا ص 13-12. 

سلك مصدر التيار الكهربائي والقابس املصاحبان مصممان خصيًصا للتليفزيون. وإذا غيرت القابس أو أتلفت بأي شكل من األشكال سلك سلك وقابس مصدر التيار الكهربائي 
مصدر التيار الكهربائي، فإن ذلك ميكن أن يؤثر على أداء التليفزيون. وصل املقبس ~ بلوحة التوصيل الرئيسية لتليفزيونك مبقبس اجلدار. 

سيضئ مستقبل IR باللون األحمر ويكون التليفزيون في منط االستعداد وجاهزًا لالستخدام. 

مرسالت IR: لتشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen بواسطة 
وحدة حتكم عن بعد Bang & Olufsen، ركب مرسل IR من 

Bang & Olufsen بكل منتج. وصل كل مرسل باملقبس املطابق 
املسمى PUC بلوحة التوصيل الرئيسية. 

AV 4Recorder (HDR)

AV 1–4

PUC 1–4
Satellite (STB)

AV 1–4DVD

AV 1–2Decoder

ML
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لوحتا التوصيل 

يجب أن تسجل أي جهاز توصله بلوحة التوصيل الرئيسية في قائمة CONNECTIONS. انظر ص 35. 

1*وصل فقط بشبكة منطقة محلية )LAN( التي تقتصر على شقتك أو 

منزلك أو املبنى. 

تلميحات مفيدة 

AV )1-2 و4( 
 ،DVD مقابس 21 شوكة لتوصيل جهاز صورة إضافي، مثل عارض

مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، مستقبل قنوات مشفرة أو مسجل 
فيديو. 

 )L, R ،صورة( AV3
لتوصيل الصوت )قناة الصوت اليمنى واليسرى على التوالي( وإشارات 

الصورة من مصدر خارجي. 

~ – مصدر التيار الكهربائي 
التوصيل مبصدر التيار الكهربائي. 

 USB 
الستخدام اخلدمة فقط. 

 اإليثرنت*1 
الستخدام اخلدمة فقط. 

 
توصيل سماعات رأس صوت مجسم. 

 SMART CARD أدخل البطاقة الذكية في وحدة فك تشفير القنوات بحيث تكون الرقاقة مواجهة ملقدمة الوحدة. أدخل
وحدة فك تشفير القنوات بحيث تكون املقدمة بعيدة عن الشاشة. وإذا كانت البطاقة الذكية 

Conax مستخدمة وحدها، فإن الرقاقة يجب أن تكون مواجهة للشاشة.

CAMERA
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لكتم صوت السماعات، اضغط في وسط زر حجم الصوت. اضغط زر رفع أو خفض حجم سماعات الرأس 
الصوت لضبط حجم الصوت في سماعات الرأس. الستعادة الصوت في السماعات، اضغط 

في وسط زر حجم الصوت. 

 مالحظة! االستماع لفترة طويلة إلى الصوت العالي ميكن 
أن يضر السمع!

 Y – Pb – Pr )AV2–3(
إلشارات الصورة من مصدر خارجي، مثاًل مصدر HDTV. وميكنك 

استخدام املقبس مقترًنا مع مقبس AV أو مقبس صوت رقمي.

 SPDIF )1–2(
 .DVD مقبس دخل صوت رقمي، مثاًل عارض

 PUC )1–4(
 .AV إلى جهاز خارجي موصل مبقبس IR إلشارات حتكم

 HDMI IN )A–B(
ملصدر صورة High Definition Multimedia Interface أو 

 .AV حاسب. وميكن تسجيل املصادر ألي من مجموعات مقابس
 .HDMI B باملقبس HDMI Expander وصل

 VGA )AV3(
لتوصيل حاسب الستقبال رسومات تخطيطية تناظرية.

 RF OUT
مقبس خرج هوائي لتوزيع إشارات الصورة إلى غرف أخرى. يتطلب 

.RF Link Amplifier أيًضا

 DVB
مقبس دخل هوائي إلشارة تليفزيون رقمية. 

 MASTER LINK
لنظام صوت أو صورة Bang & Olufsen متوافق. 

 POWER LINK )SUB(
 .Bang & Olufsen استخدمه لتوصيل سماعة جهير

 POWER LINK )FRONT – REAR(
استخدمه لتوصيل سماعات خارجية في إعداد صوت محيط. انظر 

أيًضا ص 43-42. 

 PCMCIA/ SMARTCARD
لبطاقة/وحدة فك تشفير للوصول إلى القنوات الفضائية الرقمية. 

 STAND
لتوصيل حامل آلي. 

 AERIAL
مقبس دخل الهوائي إلشارة تليفزيون تناظرية، مثل هوائي خارجي أو 

شبكة تليفزيون كابل.

R, L( CAMERA صورة( 
لتوصيل الصوت )قناة الصوت اليمنى واليسرى على التوالي( وإشارات 

الصورة من مصدر خارجي. 
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إعداد املرة األولى للتليفزيون 

موالف التليفزيون 
التوصيالت 

املوالفة التلقائية 

تتاح قائمة TUNING فقط إذا كان موالف التليفزيون ممّكًنا، انظر ص 26 وص 46. 
اختر نوع اجلهاز املوصل بكل مقبس، واملقابس املستخدمة، واسم املنتج، واسم املصدر. 

تظهر قائمة ملوالفة القنوات تلقائًيا على الشاشة. 

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 عندما تشغل التليفزيون للمرة 
األولى فقط.*1 

يستغرق التليفزيون 20 ثانية تقريًبا ليبدأ التشغيل ويكون جاهزًا 
لالستخدام. 

شغل  

اقبل واذهب إلى بند القائمة التالي اختر إعداًدا 

أعد لغة قوائم الشاشة 
عاير الحامل، انظر صفحة 41 

أعد مواضع الحامل، انظر ص 41 و44 
 DVB عطل أو مكن موالف التليفزيون الداخلي أو

سجل الجهاز الموصل، انظر ص 35 
والف قنوات التليفزيون تلقائًيا، انظر أيًضا ص 34. يتاح فقط إذا كان موالف التليفزيون ممكًنا، 

انظر ص 26 

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. 

TV 

 MENU LANGUAGE

STAND ADJUSTMENT

STAND POSITIONS

 TUNER SETUP

 CONNECTIONS

 AUTO TUNING

40



معايرة السماعات 

أعد السماعات للحصول على الصوت األمثل من موضع استماعك. 

معايرة احلامل 

أعد الزاوية القصوى لدوران التليفزيون - يسارًا ومييًنا. لن تعمل 
احلركة اآللية للتليفزيون حتى تكتمل عملية املعايرة. وميكنك فقط إمالة 

التليفزيون يدوًيا. 

ينطبق إعداد املرة األولى للسماعات فقط على سماعات مشاهدة التليفزيون.  انظر أيًضا إعداد 
السماعات في ص 42–43 والصوت احمليط في ص 20. 

اضبط حجم الصوت واجلهير وعلو طبقة الصوت وعلو الصوت وأعد مسبًقا تآلفي سماعات 
افتراضيني. اختر تآلف سماعات مختلف في أي وقت. انظر ص 20 و24. 

 SET LEFTMOST في
POSITION أدر التليفزيون 

يسارًا إلى النقطة التي تريد أن 
تتوقف عندها احلركة. 

 SET RIGHTMOST POSITION في
أدر التليفزيون مييًنا إلى النقطة التي 

تريد أن تتوقف عندها احلركة. 

اقبل 

أعد موضع الضبط املسبق املفضل لدوران التليفزيون، عند تشغيله وغلقه. انظر ص 44. 

مالحظة! يجب أن تعاير احلامل قبل أن تتمكن من استخدام احلركة 
اآللية للحامل. 

 STAND POSITIONS

 SPEAKER TYPES

 SPEAKER DISTANCE

 SPEAKER LEVEL

 SOUND ADJUSTMENT

 STAND ADJUSTMENT
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شغل التليفزيون في منط TV قبل ضبط إعدادات السماعات. 
اختيار إعداد السماعات 

 SOUND اختر  TV SETUP شغل التليفزيون واعرض قائمة

أثناء عملية اإلعداد، يصدر أحياًنا صوت من سماعة. افحص ما إذا كانت السماعة املميزة تطابق اسم السماعة التي تصدر الصوت. الصوت أثناء اإلعداد  

حتديد نوع السماعة 

سجل نوع كل سماعة في القائمة. 

إعداد السماعات 

أدخل مسافات اخلطوط املستقيمة باملتر بني موضع املشاهدة 
املفضل لديك وكل سماعة على حدة. 

حتديد مسافة السماعة 

اختر سماعة وأظهر نوع السماعة   SPEAKER TYPES اختر قائمة

أضف سماعات Power Link وسماعة جهير BeoLab إلى تليفزيونك وستحصل على نظام صوت محيط. 

اختر سماعة واختر املسافة   SPEAKER DISTANCE اختر قائمة

اقبل 

اقبل 

اختر قائمة 

معلومات 

حدد مسافة السماعة. 

CENTRE
LEFT 

FRONT
RIGHT 
FRONT

RIGHT 
REAR

LEFT 
REAR
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معايرة مستوى الصوت 

يصدر صوت معايرة بالتناوب في كل سماعة. اضبط السماعات 
لتطابق مستوى صوت السماعة الوسطى. وسيضمن ذلك صوًتا 

محيًطا أمثالً.  

مالحظة! مبجرد أن تكمل معايرة السماعات، ستحتاج إلى إعادة 
معايرة صوت السماعة فقط إذا أجريت تغييرات على اإلعداد. 

اختر AUTOMATIC أو 
MANUAL في 
 SEQUENCE

 اختر قائمة 
 SPEAKER LEVEL اقبل

رؤية نظام الصوت النشط 

ميكنك رؤية اسم نظام الصوت النشط ملصدر أو برنامج على 
الشاشة. 

 SOUND SYSTEM اختر قائمة

 ،MANUAL إذا اخترت
اختر سماعة واضبط 

املستوى 

 SOUND اختر  TV SETUP اعرض قائمة
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اإلعدادات اإلضافية 

برمج موضًعا ملشاهدة التليفزيون، االستماع إلى املوسيقى، وعندما 
تغلق التليفزيون. انظر ص 40 عن تركيب احلامل أول مرة. 

اختر VIDEO أو AUDIO مواضع التليفزيون 
 STAND أو STANDBY أو

ADJUSTMENT

 TV SETUP اعرض قائمة
 STAND واختر قائمة

 POSITIONS 1*اقبل
أدر التليفزيون حسبما تريد 

تلميحات مفيدة

ميكنك إعداد مواضع لدوران التليفزيون. 

*إعداد املرة األولى 
أثناء إعداد املرة األولى، عندما تكون انتهيت من إعداد مواضع التليفزيون، اضغط الزر األخضر ملواصلة إعداد املرة األولى. 1

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select
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قوائم شاشة التليفزيون 

 TUNING

ص 22   SLEEP TIMER

 PLAY TIMER

 CONNECTIONS

 TUNER SETUP

 SOUND

PICTURE

 STAND POSITIONS

 MENU LANGUAGE

ص 23    EDIT CHANNELS

ص 23    ADD CHANNELS

ص 23    AUTO TUNING

 MANUAL TUNING

ص 22   TIMER

ص 35   AV1–AV4

ص 35   HDMI EXPANDER

ص 14 و35   LINK TUNING

ص 26   TV TUNER

ص 26  DVB HD

ص 24   SOUND ADJUSTMENT

ص 42   SPEAKER TYPES

ص 42   SPEAKER DISTANCE

ص 43   SPEAKER LEVEL

ص 43   SOUND SYSTEM

ص 24   BRIGHTNESS

ص 24  CONTRAST

ص 24   COLOUR

ص 24  TINT

ص 24  SIZE

ص 24  HOR. SIZE

ص 24  VERT. SIZE

ص 24  HOR. POSITION

ص 24  VERT. POSITION

ص 44   VIDEO

ص 44    AUDIO

ص 44    STANDBY

ص 44   STAND ADJUSTMENT

 FREQUENCY

 CHANNEL NO

 NAME

 FINE TUNE

 DECODER

 TV SYSTEM

 SOUND

 FREQUENCY

 TV SYSTEM

 MODULATOR

اختيار اإلعدادات 1.2. .3

 .MENUو TV اإلعدادات العامة: اختر

الصيانة 
الشاشة  

الغالف اخلارجي واألزرار 

ال تستخدم الكحول أبًدا 

يكون املستخدم مسئواًل عن الصيانة العادية، مثل التنظيف. 
استخدم سائل تنظيف نوافذ لطيف ونظف بلطف الشاشة دون أن تترك خطوًطا أو آثارًا. بعض أقمشة األلياف الدقيقة قد تتلف الطبقة اخلارجية البصرية بسبب تأثيرها 

احلاك القوي. 
امسح األتربة عن األسطح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إلزالة البقع أو األوساخ، استخدم قطعة قماش ناعمة ندية ومحلول من املاء ومنظف لطيف، مثل صابون 

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

التنظيف 
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مالحظة! إذا انشرخ أو انكسر جزء من الزجاج األمامي للشاشة، أو إذا حدث به تلف بأي شكل، يجب استبداله فورًا، وإال فقد يتسبب في اإلصابة 
.Bang & Olufsen بجروح. وميكنك طلب زجاج شاشة أمامي بديل من بائع جتزئة
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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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هذا املنتج مطابق الشتراطات التوجيهني 
 .EC/95/2006و EC/108/2004

49

This product incorporates copyright protection 
technology that is protected by U.S. patents and 
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