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عميلنا العزيز

يتضمن هذا الدليل معلومات إضافية عن املنتج ويشرح بعض امليزات والوظائف من تعليمات التشغيل 
مبزيد من التفصيل. ضمن أشياء أخرى، ميكنك العثور على معلومات عن اإلعدادات وكيفية تشغيل 
املنتج بواسطة وحدة حتكم عن بعد Bang & Olufsen وكيفية إعداد توصيل سلكي أو السلكي.

هذا الدليل سيتم حتديثه بصفة منتظمة لكي يوضح، مثال، امليزات والوظائف اجلديدة التي تقدمها 
حتديثات البرمجيات. وعندما يستقبل التليفزيون ميزات ووظائف جديدة، ميكنك أيًضا أن تقرأ عنها 

.SETUP حتت NICE TO KNOW في قائمة

 ميكنك العثور على معلومات إضافية عن املنتج في قسم األسئلة الشائعة على موقع الويب 
.www.bang-olufsen.com/customerservice

http://www.bang-olufsen.com/customerservice
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احملتويات – انقر عنواًنا لتنتقل إلى ذلك القسم

فهم الدليل، 4 

تعرف على كيفية استخدام عمليات القوائم املصورة 

وحتكمات وحدة التحكم عن بعد.

إعداد مواضع دوران التليفزيون، 6 

كيفية اإلعداد املسبق ملواضع دوران احلامل املزود مبوتور. 

التوصيالت، 7 

أمثلة ألماكن توصيل أجهزة إضافية وكيفية توصيل 

حاسب أو كاميرا. كيفية إعادة اإلعداد إلى اإلعدادات 

االفتراضية.

إعداد جهاز إضافي، 13 

 SOURCE LIST كيفية تسجيل جهاز موصل في قائمة

 .SETUP

استخدام القنوات واجملموعات والقوائم، 15 

كيفية عمل وحترير واستخدام اجملموعات والقوائم وحترير 

وإضافة القنوات وكيفية مشاهدة قنوات مدفوعة، إذا 

كان متاحا. 

إعادة موالفة القنوات، 18 

كيفية حتديث القنوات أو إعادة تثبيت جميع القنوات. 

إعداد السماعات – الصوت احمليط، 20 

كيفية جعل التليفزيون جزء من نظام صوت محيط. 

ضبط إعدادات الصوت والصورة، 23 

كيفية عمل إعدادات الصوت والصورة واستخدام أمناط 

الصورة.

 25 ،3D إعداد تليفزيون

 .3D كيفية عمل اإلعدادات ملشاهدة تليفزيون

االستخدام اليومي ألمناط الصوت ومجموعات السماعات، 26 

كيفية التبديل بني أمناط الصوت اخملتلفة ومجموعات 

السماعات. 

مشاهدة مصدرين في نفس الوقت، 28 

كيفية مشاهدة مصدرين في نفس الوقت. 

معلومات البرامج، 29 

كيفية عرض معلومات البرامج وتغيير خيارات الترجمات 

.HbbTV والصوت. كيفية إظهار

تسجيل برنامج، 32 

كيفية إعداد موقت، وإظهار قائمة موقتات والنسخ من 

ذاكرة التخزين املؤقت لتسجيل برنامج ملشاهدته الحقا 

إلى مسجل القرص الصلب االختياري. 

حترير التسجيالت، 36 

كيفية حماية وتسمية وتصنيف وتشذيب وتقسيم أو 

حذف تسجيالت. ميكنك أيضا تغيير فئة أو تنشيط قفل 

حماية أطفال. 

37 ،WebMedia

كيفية التنقل في صفحات الويب وإضافة تطبيقات 

.WebMedia باستخدام

39 ،HomeMedia

كيفية تصفح صورك وتشغيل ملفات املوسيقى على 

التليفزيون.

 42 ،Sleep Timers

كيفية جعل التليفزيون يغلق نفسه تلقائيا. 

إعدادات الطاقة، 43 

كيفية عمل اإلعدادات الستهالك الطاقة ومنط االستعداد 

التلقائي. كيفية تقليل زمن بدء التشغيل.

التحكم في الوصول، 44 

كيفية عمل رمز وصول ملنع اآلخرين من حترير إعدادات 

القنوات ومشاهدة قنوات أو تسجيالت. 

 45 ،HDMI Matrix

 .HDMI MATRIX كيفية إدخال إعدادات في قائمة

 46 ،PIN نظام رمز

 .PIN كيفية استخدام نظام رمز

حتديث برنامج التشغيل واخلدمة، 47 

كيفية حتديث برنامج التشغيل والعثور على معلومات 

عن الوحدات. 

 48 ،Peripheral Unit Controller جداول

 .PUC كيفية تنزيل وإزالة جداول

 49 ،Digital Text

كيفية متكني أو تعطيل Digital Text من أجل تشغيل 

 .MHEG

النص التليفزيوني، 50 

كيفية تخزين صفحات النص التليفزيوني املفضلة 

 .MEMO كصفحات

 52 ,Beo6 أو Beo4 تشغيل أجهزة أخرى باستخدام

كيفية تشغيل أجهزة موصلة، مثل أجهزة استقبال 

إرسال التليفزيون الرقمي ومشغالت DVD أو ما 

شابهها. 

إعدادات الشبكة، 54 

كيفية إعداد شبكة وإظهار معلومات الشبكة. 

 57 ،Network Link توزيع الصوت بواسطة

كيفية عمل توصيالت الوصلة وتشغيل نظام وصلة. 

توصيل وتشغيل نظام صوت، 59

التعرف على كيفية توصيل نظام صوت بالتليفزيون 

وتشغيل نظام صوت/صورة مندمج. 

تشغيل تليفزيونني في غرفة واحدة، 61 

برمجة Option وتشغيل تليفزيونني في نفس الغرفة. 

 62 ،Network Link تليفزيونان – مع توصيل

كيفية توصيل تليفزيون آخر بالتليفزيون وتشغيل نظام 

صورة متكامل. 

 1310 النسخة 2.0 
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فهم الدليل

 لتنشيط أمناط الصورة بواسطة Beo4 مباشرة… 

 اضغط إلظهار PICTURE في 
 Beo4 شاشة

اضغط الختيار منط صورة 

تنقل بني األمناط

 PICTURE اضغط متواصاًل إلزالة

 

من الشاشة

عندما يتاح، ميكنك أيًضا أن تضغط الزر األزرق بوحدة 

التحكم عن بعد إلظهار نصوص املساعدة.

يوضح التسلسل الهرمي لهذه القائمة املسار في قائمة 

 MENU ما حيث ميكنك عمل إعدادات مختلفة. اضغط

بوحدة التحكم عن بعد واستخدم زر التنقل ألسفل وزر 

الوسط الختيار وفتح القائمة. 

تشغيل وحدة التحكم عن بعد

–  زر التنقل يدل عليه  ويستخدم ليدل على 

االجتاه الذي يجب أن حترك فيه زر التنقل. 

–  زر الوسط يدل عليه  ويستخدم عندما يجب عليك 

أن تضغط زر الوسط. 

حيثما يكون مناسًبا، سيتم عرض تشغيل وحدة التحكم 

عن بعد. 

–  زر رمادي داكن يدل على زر في وحدة التحكم عن بعد 

يجب أن تضغطه. 

–  زر رمادي فاحت يدل على زر شاشة Beo4/Beo6. اضغط 

(. يظهر الزر  LIST في Beo4 إلظهاره. )Beo6: اضغط 

 .Beo4/Beo6 في شاشة

تشغيل القائمة

LIST

PICTURE

1 – 3

BACK

 .Beo4 مثال لتشغيل وحدة التحكم عن بعد

متواصل …

مثال لتشغيل القائمة. 

 MENU   
  SETUP   
  SOUND   
   …   
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<< فهم الدليل

 .BACK للرجوع خالل القوائم، اضغط

 .BACK ًللخروج من القوائم، اضغط متواصال

الحظ أن وحدة التحكم عن بعد Beo4 يجب أن تكون معدة 

على النمط 1. ملزيد من املعلومات، انظر دليل Beo4 على 

 Beo4 اإلنترنت. وال ميكنك استخدام وحدة حتكم عن بعد

ليس بها زر تنقل. 

إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Beo4 بها زر تنقل، 

ا  استخدم زر الوسط بحركات ألعلى وألسفل ويسارًا وميينً

للتنقل في القوائم. اضغط في منتصف زر الوسط 

لتأكيد االختيارات واإلعدادات في القوائم. 

أظهر شفافة القائمة بضغط MENU بينما التليفزيون 

يشتغل. 

Beo4 بها زر تنقل

Beo6

أظهر شفافة القائمة بضغط Menu بينما التليفزيون 

يشتغل. 

 .BACK للرجوع خالل القوائم، اضغط

 .BACK ًللخروج من القوائم، اضغط متواصال

الحظ أنه يجب إعادة تهيئة Beo6 عندما تضيف منتجات 

جديدة إلى إعدادك. 

 ،Beo6 إذا كنت تشغل تليفزيونك بوحدة التحكم عن بعد

فإنك تستخدم زر الوسط بحركات ألعلى وألسفل ولليسار 

ولليمني للتنقل في القوائم. اضغط في منتصف زر 

الوسط لتأكيد االختيارات واإلعدادات في القوائم. 

BeoRemote تطبيق

يتيح لك تطبيق BeoRemote تشغيل التليفزيون 

بواسطة حاسب لوحي ويكون مفيًدا حتديًدا للتنقل في 

 1*.WebMedia صفحات أو تطبيقات الويب باستخدام

ويجب أن يكون التليفزيون واحلاسب اللوحي كالهما بنفس 

 WAKE ON أو WAKE ON WLAN الشبكة ويجب أن يكون

 .NETWORK انظر قائمة التليفزيون ،ON معداً على LAN

ويتيح لك ذلك تشغيل التليفزيون من منط االستعداد. 

الحظ أن استهالك طاقة منط االستعداد سيزداد على نحو 

طفيف.

تطبيق BeoRemote يكون مكافًئا لوحدة حتكم عن بعد 

.Beo4 في LIST ومع ذلك، فإنه ال يدعم جميع وظائف .Beo4

انقر أيقونة القائمة )  ( لتفتح قائمة التليفزيون. 

 .Beo4 تعمل لوحة أزرار التنقل )  ( مثل مفتاح تنقل

انقر في الوسط واختر إعدادًا. امسح بإصبعك لتصل إلى 

خيارات القائمة لتنشيط وظائف التليفزيون.

 . للرجوع خالل القوائم، انقر 

 . للخروج من القوائم، اضغط متواصالً 

BeoRemote له دليل قصير مدمج يشرح الوظائف 

.)SETTINGS األساسية )موجودة حتت

الحظ أن إعداد املرة األولى يجب أداؤه باستخدام وحدة حتكم 
عن بعد Beo4/Beo6. يتطلب BeoRemote أن يكون 

تليفزيونك معًدا في شبكة.

زر الوسط والتنقل

يجب أن يكون حاسبك اللوحي وتليفزيونك بنفس الشبكة 
.BeoRemote الستخدام تطبيق

 iOS احلاسبات اللوحية ذات BeoRemote 1*يدعم 

)النسخة األحدث من iOS ( و Android )3.2 أو األحدث(.

 iOS

 Android

ST
OP PLAY

BACK

زر الوسط والتنقل
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إعداد مواضع دوران التليفزيون 

إذا كان تليفزيونك مزوًدا باحلامل أو رف 
اجلدار االختياري ذي املوتور، ميكنك إدارته 

باستخدام وحدة التحكم عن بعد. 

أيًضا، ميكنك إعداد التليفزيون لكي يدور 
تلقائًيا جتاه موضع املشاهدة املفضل لديك 

عندما تشغل التليفزيون. وميكن أن يدور 
إلى موضع مختلف عندما تستمع إلى، 

مثالً، راديو موصل، ويدور بعيًدا إلى موضع 
االستعداد عندما تغلقه. كما ميكنك إعداد 

مواضع حامل أخرى ملواضع استماع أو 
مشاهدة أخرى. 

إذا كان تليفزيونك مجهزًا باحلامل املتحرك 
مبوتور، ميكنك أيًضا إدارته وإمالته باليد. 

إذا أردت أن تخزن موضع احلامل احلالي في حقل موضع 
حامل خال، فقط اضغط زر الوسط بعدما تختار احلقل. 

وعندئذ ميكنك تسمية موضع احلامل.

 STANDBY ال ميكنك تسمية أو حذف مواضع احلامل 
وVIDEO وAUDIO. أيًضا ال ميكنك تسمية احلقول التي ال 

يوجد بها مواضع للحامل معدة. وتظهر احلقول اخلالية على 
هذا النحو >…<. وفي بعض اللغات، يجب أن تختار بني أسماء 

محددة مسبًقا. 

اختر موضًعا يتجه إليه التليفزيون عندما تشغله، وآخر 

لنمط الصوت وآخر يتجه إليه عندما تغلقه. ميكنك أيًضا 

أن تعد مسبًقا مواضع للحامل من اختيارك، على سبيل 

املثال، عندما جتلس في مقعد بذراعني مريح تقرأ أو عندما 

جتلس إلى مائدة الطعام. 

أظهر قائمة STAND POSITIONS لتخزين أو تسمية أو 
حذف موضع حامل.

اإلعداد املسبق ملواضع احلامل 

إذا كان إعدادك يشتمل على حامل أو رف جدار مبوتور، 

سيطلب منك أثناء إعداد املرة األولى معايرة املواضع 

اخلارجية للحركة اآللية. لن تعمل احلركة اآللية للتليفزيون 

حتى تكتمل عملية املعايرة. إذا وضع التليفزيون في مكان 

مختلف فيما بعد، مثالً، في ركن غرفة، فقد يكون من 

الضروري معايرة احلركة اآللية مرة أخرى. 

اعتماًدا على إعدادك، ميكنك إظهار قائمة ملواضع احلامل أو 
مواضع رف اجلدار.

معايرة احلركة اآللية 

 MENU   
  SETUP  
  STAND  
   STAND POSITIONS   
    …

MENU    
  SETUP  
  STAND  
   STAND ADJUSTMENT 

تتيح لك عملية املعايرة ضبط الزاوية القصوى لدوران 
التليفزيون - يسارًا ومييًنا. 
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التوصيالت 

تتيح لك لوحة التوصيالت بتليفزيونك توصيل 
كابالت دخل اإلشارات وأيًضا مجموعة منوعة 
من األجهزة اإلضافية، مثل عارض فيديو أو 

نظام موسيقى. 

أي جهاز توصله بتلك املقابس ميكن تسجيله 
في قائمة SOURCE LIST SETUP. ملزيد 

من املعلومات، انظر صفحة 13. 

قبل أن توصل أي جهاز بتليفزيونك، تذكر أن تفصل 

التليفزيون من مصدر الكهرباء. ويستثنى من ذلك 

 .USB أو HDMI IN عندما توصل مصدرًا مبقبس

اعتمادًا على نوع اجلهاز الذي توصله بالتليفزيون، هناك 

كابالت مختلفة ورمبا أيًضا مهايئات مختلفة تكون 

مطلوبة. وتتوفر الكابالت واملهايئات لدى تاجر جتزئة 

 .Bang & Olufsen

اعتماًدا على خيارات املولف، قد يكون لديك مدخل واحد أو 
مدخلني للقمر االصطناعي أو ال يوجد. 

إذا كنت تستخدم مسجل القرص الصلب االختياري، يجب أن 
تستخدم رأس LNB مبخرجني. إذا كان لديك أكثر من طبق 

قمر اصطناعي، يجب عليك أيًضا استخدام مفتاح 

 

 DISEqC متعددة. وملزيد من املعلومات، اتصل بتاجر جتزئة 

 .Bang & Olufsen

السماعات 

 .Bang & Olufsen من BeoLab استخدم سماعات
 .Bang & Olufsen تتوفر الكابالت لدى تاجر جتزئة

إذا كان تليفزيونك مجهزًا بوحدة Power Link السلكية … 

للحصول على أفضل اتصال السلكي ممكن، ينصح بوضع 
جميع السماعات الالسلكية ضمن نطاق 9 أمتار )29.5 

قدما( من التليفزيون. 

ال تضع أي عوائق أمام التليفزيون أو السماعات الالسلكية، 
حيث أن ذلك ميكن أن يعترض االتصال الالسلكي. ويجب 

وضع السماعات الالسلكية في إحدى الغرف وأن تكون 
مرئية من التليفزيون. انظر الدليل املرفق مع السماعة ملعرفة 

املعلومات عن ما إذا كانت سماعتك ميكن توصيلها السلكيا. 

 HDMI™ األجهزة التي لها مخرج

األجهزة التي لها مخرج HDMI مثل مستقبل إرسال 
التليفزيون الرقمي ميكن توصيلها بأي مقبس HDMI متاح 

بالتليفزيون. وملزيد من املعلومات عن كيفية إعداد جهاز موصل 
الستخدامه، انظر صفحة 13. 

ميكن اختيار مصدر مهيأ بواسطة زر املصدر املهيأ أو في 
SOURCE LIST. وإذا اكتشف التليفزيون مصدرًا غير مهيأ، 

ستظهر لك رسالة تطلب منك االختيار بني أن ال تفعل شيًئا أو 
أن تبني املصدر أو أن تهيئه. 

ميكن تشغيل اجلهاز املوصل بواسطة وحدة التحكم عن 
 Peripheral Unit بعد اخلاصة به أو ميكنك تنزيل جدول
)Controller )PUC، إذا كان متاحا، لكي تستخدم وحدة 

حتكم عن بعد Bang & Olufsen، انظر صفحة 48. 

إذا كنت حتتاج إلى إعادة إعداد التليفزيون إلى اإلعدادات 
االفتراضية، أظهر قائمة REGIONAL SETTINGS واختر 
بلًدا آخر. سيطلب منك تأكيد إعادة اإلعداد. ستحذف جميع 
اإلعدادات ويجب أن تؤدي إعداد املرة األولى، اتبع التعليمات 

على الشاشة.

SATELLITE 1–2

AERIAL

PL 1–5

PL 1–5
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<< التوصيالت 

توصيل مصادر رقمية 

وصل مصادر HDMI خارجية، مثل مستقبل إرسال تليفزيون 

رقمي أو حاسب أو جهاز ألعاب فيديو. وجميع األجهزة 

املوصلة بالتليفزيون ميكن تهيئتها، انظر صفحة 13. 

اعتماًدا على نوع اجلهاز الذي توصله بالتليفزيون، هناك 
كابالت مختلفة ورمبا أيًضا مهايئات مختلفة تكون مطلوبة. إذا 
كان لديك أكثر من نوعني من األجهزة التي حتتاج إلى مقبس 
PUC، يجب أن تشتري كابل PUC إضافي. وتتوفر الكابالت 

 .Bang & Olufsen واملهايئات لدى تاجر جتزئة

توصيل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي 

<  وصل الكابل باملقبس املناسب في مستقبل إرسال 
التليفزيون الرقمي. 

<  مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتليفزيون. 
<  لتمكني تشغيل وحدة التحكم عن بعد ملستقبل إرسال 

 PUC بأحد مقابس IR التليفزيون الرقمي، وصل مرسل
وركبه مبستقبل IR في مستقبل إرسال التليفزيون 
الرقمي. انظر صفحة 11 ملزيد من املعلومات عن 

.IR مرسالت
اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة املصدر.  >

 DVD/Blu-ray توصيل مشغل

 <  وصل الكابل باملقبس املناسب في مشغل 
 .DVD/Blu-ray

<  مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتليفزيون. 
DVD/ لتمكني تشغيل وحدة التحكم عن بعد ملشغل  >

Blu-ray، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه 

مبستقبل IR في مشغل DVD/Blu-ray. انظر 
.IR صفحة 11 ملزيد من املعلومات عن مرسالت

اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة املصدر.  >

توصيل جهاز ألعاب فيديو 

وصل الكابل باملقبس املناسب في جهاز ألعاب الفيديو.   >
مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتليفزيون.   >

<  لتمكني تشغيل وحدة التحكم عن بعد جلهاز ألعاب 
الفيديو، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه 
مبستقبل IR جهاز ألعاب الفيديو. انظر صفحة 11 

.IR ملزيد من املعلومات عن مرسالت
اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة املصدر.*1  >

توصيل كاميرا 

وصل الكابل باملقبس املناسب في الكاميرا.   >
مد الكابل إلى مقبس HDMI IN بالتليفزيون.   >

اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة املصدر.   >

PUC 2
A+B

PUC 1
A+B EXT. IR

12345

S/P-DIF
IN

AV
IN

PUC 3 A+B
CTRL 3

مثال ملصادر رقمية موصلة. 

مستقبل إرسال 
التليفزيون الرقمي  

 DVD/Blu-ray مشغل

جهاز ألعاب فيديواحلاسب  الكاميرا

1*عند اختيار GAME CONSOLE كمصدر، يكون منط 

الصورة GAME منشًطا كإعداد افتراضي. ميكنك تغيير هذا 
اإلعداد مؤقًتا في قائمة PICTURE، انظر صفحة 24.
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<< التوصيالت 

توصيل حاسب 

<  مستخدًما نوع الكابل املناسب، وصل أحد طرفيه في 
مقبس خرج DVI أو HDMI بحاسبك، والطرف اآلخر في 

مقبس HDMI IN بالتليفزيون. 
<  إذا كنت تستخدم مقبس مخرج DVI باحلاسب، استخدم 

الكابل املناسب ووصل مخرج الصوت الرقمي باحلاسب 
مبقبس S/P-DIF IN بالتليفزيون لتسمع الصوت من 

احلاسب في السماعات املوصلة بالتليفزيون. 
<  وصل التليفزيون واحلاسب وجميع األجهزة املوصلة 

باحلاسب مبصدر الكهرباء مرة أخرى. وتذكر، يجب أن 
يكون احلاسب موصاًل مبقبس جدار مؤرض كما هو محدد 

في تعليمات إعداده. 

قبل أن توصل حاسًبا، يجب أن تفصل التليفزيون واحلاسب 

وجميع األجهزة املوصلة من مصدر الكهرباء. 

توصيل حاسب

توصيل مصدر تناظري 

قد حتتاج إلى مهايئات ورمبا أيًضا كابالت مختلفة. وتتوفر 
 .Bang & Olufsen الكابالت واملهايئات لدى تاجر جتزئة

توصيل مصدر تناظري 

<  وصل الكابل باملقبس املناسب في اجلهاز الذي تريد 
توصيله. 

مد الكابل إلى مقبس AV IN بالتليفزيون.   >
وصل التليفزيون واجلهاز املوصل مبقبس الكهرباء.   >

<  لتمكني التشغيل بواسطة وحدة التحكم عن بعد ملصدر 
تناظري، وصل مرسل IR بأحد مقابس PUC وركبه 

مبستقبل IR في املصدر التناظري. انظر صفحة 11 ملزيد 
.IR من املعلومات عن مرسالت

اتبع التعليمات على الشاشة لتهيئة املصدر.  >

ميكنك توصيل مصدر تناظري واحد، مثل جهاز ألعاب فيديو 

أو مسجل شرائط فيديو. لتهيئة جهاز موصل بالتليفزيون، 

انظر صفحة 13.

افصل جميع األنظمة من مقبس الكهرباء قبل أن توصل 

جهازًا إضافًيا. 
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<< التوصيالت 

توصيل السماعات بالتليفزيون 

ميكنك توصيل حتى 10 سماعات وسماعات جهير سلكية 

بالتليفزيون. أيضا، ميكنك توصيل حتى 8 سماعات 

السلكيا، مبا في ذلك سماعات جهير،إذا كان تليفزيونك 

مجهزا بوحدة Power Link السلكية. ملزيد من املعلومات 

عن إعداد السماعات الالسلكية، انظر صفحة 20. 

افصل جميع األنظمة من مقبس الكهرباء قبل أن توصل 

جهازًا إضافًيا. 

اعتماًدا على نوع اجلهاز الذي توصله بالتليفزيون، هناك كابالت 
مختلفة ورمبا أيًضا مهايئات مختلفة تكون مطلوبة. وتتوفر 
 .Bang & Olufsen الكابالت واملهايئات لدى تاجر جتزئة

توصيل السماعات 

<  وصل كابل Power Link باملقبس املناسب في 
السماعات التي تريد توصيلها بالتليفزيون.*1 

 PL 1-5 مد الكابالت إلى املقابس املتاحة املسماة  >
بالتليفزيون. 

<  مد كابل Power Link بني املقابس املناسبة 
بالسماعات اإلضافية، إذا كان متاًحا.

<  وصل كابل Power Link باملقابس املناسبة بسماعة 
جهير. 

 PL 1-5 مد الكابل إلى أحد املقابس املناسبة املسماة  >
بالتليفزيون. 

<  وصل التليفزيون واجلهاز املوصل مبقبس الكهرباء. 

1*تذكر أن تضبط املفتاح للوضع األمين واأليسر في 

السماعات. 

لتوصيل سماعتني مبقبس PL واحد، ستحتاج إلى كابل خاص. 
وإذا لم يكن ممكًنا توصيل الكابل بني سماعتني، فإنك حتتاج 

 Bang & Olufsen إلى مفرع كابل، اتصل بتاجر جتزئة
ملزيد من املعلومات. 

PL 5 PL 4

PL 3 PL 2 PL1

مثال إلعداد سماعات. 

سماعة خلفية سماعة خلفية  سماعة جهير 

سماعة أمامية سماعة أمامية 
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 Bang & Olufsen لتشغل منتجات ليست :IR مرسالت

 IR ركب مرسل ،Beo4/Beo6 بواسطة وحدة حتكم عن بعد
 Bang & Olufsen مبنتج ليس Bang & Olufsen من

ثم وصله بأحد املقابس املسماة PUC بلوحة التوصيالت. 
ركب املرسل بالقرب من مستقبل IR باجلهاز املوصل لضمان 
التشغيل بوحدة التحكم عن بعد. وقبل توصيله، تأكد من أنك 
ميكنك تشغيل قوائم اجلهاز على شاشة التليفزيون باستخدام 

 .Beo4/Beo6 وحدة حتكم عن بعد

للحصول على كابل PUC إضافي، اتصل بتاجر جتزئة 
 .Bang & Olufsen

 Peripheral Unit ملعرفة معلومات عن تنزيل جداول
)Controller )PUC ألجهزة استقبال إرسال التليفزيون 

الرقمي، انظر صفحة 48. 

 ،SOURCE LIST SETUP أثناء إعداد مصدر عن طريق قائمة

ميكنك اختيار كيفية توصيل منتج يتم التحكم فيه 

 IRكابل( و( PLUG وميكنك االختيار بني .PUC عن طريق

BLASTER )مرسل IR(. وإذا اخترت PLUG، فيجب أن تختار 

بني MODULATION ON وMODULATION OFF. ملعرفة 

معلومات عن نوع كابل وإعدادات التضمني، اتصل بتاجر 

.Bang & Olufsen جتزئة

<< التوصيالت 

أدخل البطاقة الذكية بحذر في وحدة CA. وحدة CA لها 
حافة بارزة واحدة بأحد جانبيها وحافتان بارزتان باجلانب 

اآلخر. إذا كان التليفزيون ال يستقبل أي إشارة، تأكد من أنك 
أدخلت البطاقة الذكية ووحدات CA على النحو الصحيح.

أيًضا تتيح البطاقات الذكية ووحدات CA الوصول إلى قوائم 
خاصة غير مذكورة هنا. وإذا كان احلال كذلك، اتبع التعليمات 

من مقدم اخلدمة. 

اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen ملعرفة معلومات عن 
وحدات CA املتوافقة. 

يجب أن تظل البطاقات الذكية في وحدات CA، إال إذا طلب 
منك مقدم اخلدمة إخراجها منها. وهذا األمر مهم في حالة أن 

رغب مقدم اخلدمة في إرسال معلومات جديدة إلى البطاقة 
الذكية.

إذا كنت تريد مشاهدة قنوات مشفرة، اتصل مبقدم اخلدمة. 

سيسجلك مقدم اخلدمة كمشاهد مرخص، عادة يتطلب 

 Smart( ذلك سداد اشتراك. وعندئذ سيسلمك بطاقة ذكية

Card( ووحدة CA. والحظ أنهما يصلحان ملقدم خدمة واحد 

ولذلك يعمالن مع قنوات محددة. 

وحدة CA هي “قارئ بطاقة” من أجل البطاقة الذكية التي 

تفك تشفير اإلشارات املشفرة التي يرسلها مقدم اخلدمة. 

وفقط القنوات الرقمية غير املشفرة، التي تعرف أيًضا 

بقنوات “البث غير املشفر”، تكون متاحة بدون بطاقات ذكية 

 .CA ووحدات

القنوات الرقمية 

التحكم 

STB

STB
PLUG

IR

COMMON INTERFACE

CHIPSIDE

CHIPSIDE

متواصل …
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<< التوصيالت 

ميكنك أيًضا الوصول إلى وحدات CA من القائمة الرئيسية 
أو شاشة Beo6 عندما يكون موالف التليفزيون هو املصدر 

احلالي. 

 CA تنشيط وحدات

في قائمة CA UNITS، ميكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط 

وحدات CA إلرسال التليفزيون األرضي أو الكابل أو القمر 

االصطناعي. وفي بعض البالد، قد يكون مفيًدا تعطيل 

وحدة CA إلرسال القمر االصطناعي لتحصل على أفضل 

أداء من وحدة CA إلرسال التليفزيون األرضي. 

MENU   
  SETUP   
  CA UNITS   
   …   
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إعداد جهاز إضافي 

PUC تنزيل جدول

خالل أداء إجراء التهيئة، ستظهر لك رسالة تطلب منك 
ما إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التحكم في اجلهاز 

املوصل بواسطة وحدة التحكم عن بعد Beo4/Beo6. اتبع 
 Peripheral Unit التعليمات على الشاشة لتنزيل جدول

)Controller )PUC إذا كان متاًحا.*1 يجب أن يكون 
التليفزيون متصاًل باإلنترنت.

إذا كان جهازك املوصل ليس بقائمة التنزيل، فإنه ال يوجد 
 UNSUPPORTED حالًيا حل حتكم له ويجب أن تختار
SOURCE. ولن تكون قادرًا على تشغيل جهازك بواسطة 

وحدة التحكم عن بعد Beo4/Beo6. اتصل بتاجر جتزئة 
Bang & Olufsen ملزيد من املعلومات.

ميكنك البحث بحروف التينية وأرقام. وبالنسبة ألسماء األجهزة 
التي ليس بها حروف التينية، ميكنك البحث عن جزء من االسم 

الذي يتضمن حروًفا التينية. كما ميكنك استخدام وظائف 
املتصفح لتحديد مكان جدول PUC الصحيح. 

1*إذا كنت تستخدم وحدة حتكم عن بعد Beo4، فقد يكون 

 IR الذي يتم التحكم فيه بواسطة PUC عليك تشغيل جهاز
 SHIFT وميكن العثور على .SHIFT + 9 مستخدًما لذلك

.Beo4 LIST في

تسجيل اجلهاز املوصل بالتليفزيون ميكنك من تشغيله 

 .Beo4/Beo6 بواسطة وحدة التحكم عن بعد

ميز مصدرا واضغط الزر األحمر إلعداده. عندئذ ستظهر لك 
رسالة تطلب منك حتديد املصدر وتخصيص زر للمصدر. 

ميكنك اآلن تشغيل املصدر. 

 عند اكتشاف جهاز جديد، ستظهر قائمة بها اخليارات اآلتية:            
    SHOW SOURCE و DO NOTHING 

 CONFIGURE THE SOURCE CONNECTED و 
TO THIS INPUT. وإذا كنت تريد إعداد اجلهاز، استخدم زر 

التنقل ألعلى أو ألسفل لتمييز اخليار األخير واضغط زر 
الوسط لعرض قائمة إعداد.

ما األجهزة املوصلة؟  إذا وصلت جهاز صورة إضافي بالتليفزيون، 
ميكنك تسجيل اجلهاز عن طريق قائمة 

 .SOURCE LIST

عندما تشغل التليفزيون وكنت توصل جهازًا 
إضافًيا مبقبس HDMI IN، فإن التليفزيون 

سيكتشف مصدرًا غير مهيأ. وستظهر 
رسالة على الشاشة وميكنك اتباع التعليمات 

على الشاشة لتهيئة املصدر.

املصادر لها إعدادات افتراضية، على سبيل املثال 

الصوت والصورة، التي تناسب معظم املواقف لكن 

ميكنك تغيير تلك اإلعدادات إذا أردت. اختر املصدر واختر 

.ADVANCED SETTINGS قائمة

إذا كانت وحدة التحكم عن بعد Beo6 مت تيهئتها 

إلعداد املصادر في التليفزيون وكنت قد غيرت زر املصدر 

في التليفزيون، فإن الزر اخلاص باملصدر احملدد في 

شاشة Beo6 لن يعمل بعد ذلك. اتصل بتاجر جتزئة 

Bang & Olufsen إلعادة تهيئة وحدة التحكم عن 

 .Beo6 بعد

 MENU   
 SOURCE LIST   
  … 

متواصل …
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<< إعداد جهاز إضافي

إلغاء تهيئة مصدر

إذا وصلت وهيأت مصدرًا ملقبس محدد بالتليفزيون ثم فصلت 
املصدر بصفة دائمة، يجب أن تعيد إعداد إعدادات املصدر. ميز 

املصدر في قائمة SOURCE LIST، اضغط الزر األحمر واختر 
RESET TO DEFAULT. عندما تختار YES، فإن املصدر 

لن يكون مهيًئا بعد اآلن لهذا املقبس. وفي املرة القادمة التي 
توصل فيها مصدرًا باملقبس، سيطلب منك تهيئة املصدر.

ميكنك أيًضا اختيار RESET TO DEFAULT في قائمة 
ADVANCED SETTINGS لتعيد اإلعداد إلى القيم 

االفتراضية فقط لهذه القائمة. 

إلزالة جدول PUC الذي نزلته، انظر صفحة 48.
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استخدام القنوات واجملموعات والقوائم 

ميكنك عمل وحترير واستخدام مجموعات 
لكي جتعل العثور على قنواتك ومحطاتك 

املفضلة أسهل. 

إذا لم تكن املوالفة التلقائية جلميع القنوات 
واحملطات قد خزنت القنوات واحملطات بأرقام 
قنواتك املفضلة، ميكنك إعادة الترتيب الذي 
تظهر به في قائمة قنوات أو محطات. كما 

ميكنك إزالة أو حذف القنوات واحملطات التي 
لم تعد تريدها أو استعادة قنوات ومحطات 

تريدها. 

إذا كان بلدك يدعم قنوات املشاهدة املدفوعة، 
ميكنك أيًضا طلب برنامج تريد مشاهدته. 

في منط الراديو، تستبدل كلمة CHANNEL في القوائم 
بكلمة STATIONS. وإذا كنت تريد حترير مجموعات 

محطات راديو، يجب أن حتول إلى مصدر الراديو وتختار 
EDIT RADIO GROUPS بداًل منها. 

مجموعات القنوات واحملطات 

 ... Beo6 التنقل بني مجموعات القنوات باستخدام

اضغط للتنقل بني املجموعات بينما تشاهد 
التليفزيون. ستظهر أخر قناة مت تنشيطها 

في مجموعة، أو ... 

... اضغط إلظهار منظر عام ملجموعة 
القنوات 

إذا كانت هناك مجموعة واحدة فقط أنشئت 
في قائمة FAVOURITES، فإن هذه املجموعة ميكن أن 

تعمل كقائمة افتراضية إلظهارها بعدما يكون التليفزيون في 
منط االستعداد. ويضمن ذلك أن تكون أرقام القنوات متزامنة 
مع وحدة التحكم عن بعد Beo6. ولكي تعمل هذه القائمة 

االفتراضية، يجب أن تكون جميع القوائم األخرى مخفية. 
اضغط الزر األصفر إلخفاء/إظهار املجموعات. 

اختر مجموعة قنوات. مجموعات القنوات ميكن أن تكون 

مجموعات أنت عملتها بنفسك أو قائمة برامج. وقوائم 

البرامج يرسلها بعض مقدمي اخلدمة. وهي تظهر وتعمل 

إلى حد بعيد بنفس الطريقة مثل اجملموعات وميكن عرضها 

ورؤيتها مثل اجملموعات. 

 عرض منظر عام جملموعات القنوات باستخدام 

 ... Beo4

اضغط إلظهار منظر عام ملجموعات القنوات

استخدام وحترير مجموعات القنوات 

لتسمية وإنشاء مجموعة مفضلة... 

FAVOURITES افتح قائمة

 اضغط لتسمية/إعادة تسمية مجموعة، 
مثاًل "رياضة" 

اضغط لتخزين االسم

اختر املجموعة التي سميتها اآلن

اضغط إلضافة قناة

اختر مجموعة لتنسخ منها، مثاًل "أخبار"

اضغط الختيار قناة

اضغط لتدخل في القائمة

اضغط بعدما تنتهي من إضافة القنوات

اضغط لتخزين اإلعدادات

في قائمة FAVOURITES، ميكنك عمل 22 مجموعة قنوات 

للعثور على قنواتك املفضلة سريًعا بدون أن تضطر إلى 

البحث خالل جميع القنوات املولفة. مثالً، ميكنك عمل 

مجموعة لكل واحد من أفرد األسرة. كما ميكنك تسمية 

مجموعات القنوات أو احملطات التي أنشأتها وحتذف أي 

مجموعة لم تعد تريدها. أيًضا، ميكنك محو أي مجموعة 

قنوات أو محطات.

في مجموعة مفضالت، ميكنك نقل قناة إلى موضع مختلف 
بالقائمة. انظر القائمة على شاشة التليفزيون للتعليمات.

MENU

1

 Favourites

Favourites 

Favourites

ر ألخبا ا

 MENU   
  SETUP   
  CHANNELS   
   EDIT TV GROUPS   
    FAVOURITES
    …
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<< استخدام القنوات واجملموعات والقوائم 

إذا كنت تريد حترير محطات راديو، يجب أن حتول إلى مصدر 
راديو وتختار EDIT RADIO GROUPS بداًل منها. 

عند حترير TV LIST أو إضافة قنوات إلى مجموعة 
مفضالت، ميكنك أن تضغط الزر األخضر للتبديل بني 

التصنيف األبجدي والرقمي للقنوات. 

القنوات التي سبق إزالتها من قائمة القنوات ال تظهر من 
جديد عند البحث عن قنوات جديدة، لكن تكون مخزنة في 

 .REMOVED CHANNELS قائمة

ميكنك إزالة أي قناة أو محطة مولفة ال تريدها في قائمة 

قنواتك أو استعادة قنوات مختارة سبق أن أزلتها من قائمة 

القنوات. وفقط القنوات التناظرية هي التي ميكن إعادة 

تسميتها. وهذه الوظيفة ال تتاح في جميع األسواق.

في قائمة TV LIST، ميكنك إزالة قناة من قائمة القنوات. 
وميكن استعادة القنوات التي أزلتها مرة أخرى في قائمة 

.REMOVED CHANNELS

حترير القنوات 

قوائم القنوات واحملطات 

... Beo6 تشغيل

اضغط إلظهار قائمة قنوات في املجموعة 
احلالية

اضغط لتمييز القنوات التي تريدها في 
املجموعة، أو ...

 ... اضغط إلظهار القناة املوضوعة في 
الرقم املختار في املجموعة

اعرض قائمة قنوات واختر قناة. 

... Beo4 تشغيل

اضغط الختيار مجموعة قنوات 

اضغط لللتنقل بني القنوات في املجموعة، 
أو ...

... اضغط إلظهار القناة املوضوعة في الرقم 
املختار في املجموعة 

اضغط الزر األخضر للتبديل بني التصنيف األبجدي والرقمي 
للقنوات ومجموعات القنوات. 

0 – 9

Ch list

0 – 9

 MENU   
  SETUP   
  CHANNELS   
   EDIT TV GROUPS   
    FAVOURITES
    TV LIST
    REMOVED CHANNELS
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<< استخدام القنوات واجملموعات والقوائم 

قنوات املشاهدة املدفوعة 

طلب برنامج ... 

اضغط لتختار قناة 

اتبع التعليمات على الشاشة للوصول إلى 
برنامج. ملزيد من املعلومات، اتصل مبقدم 

اخلدمة

ميكنك مشاهدة قنوات املشاهدة املدفوعة إذا كانت 

ا. ويقدم  مدعمة في بلدك، ومع ذلك، فهي تتطلب اشتراكً

دليل البرامج معلومات عن القنوات والبرامج. استخدم 

هذه املعلومات لتطلب برنامًجا. اتصل مبقدم اخلدمة 

للحصول على بطاقة تعريف عميل. 

رؤية تفاصيل القناة 

في قائمة TV LIST، ميكنك أن تضغط الزر األخضر للتبديل 
بني التصنيف األبجدي والرقمي للقنوات. 

 إذا كنت تريد رؤية تفاصيل محطات الراديو أو عمل 
مجموعات محطات، يجب أن حتول إلى مصدر راديو وتختار 

EDIT RADIO GROUPS بداًل منها. 

في قائمة TV LIST، ميكنك أن متيز قناة وتضغط الزر األحمر 

لترى تفاصيل القناة. تتاح PARENTAL LOCK فقط إذا كنت 

قد مكنت ACCESS CONTROL في قائمة اإلعداد، انظر 

صفحة 44. القنوات التي لها قفل حماية األطفال سيتم 

جتاوزها عندما تتنقل خالل القنوات.

إذا كانت القناة املميزة قناة تناظرية، ميكنك أيًضا أن تعيد 
تسميتها بواسطة الزر األخضر وزر التنقل. وبالنسبة لبعض 

اللغات، ال ميكنك إعادة تسمية القنوات. 

أو
0 – 9

 MENU   
  SETUP   
  CHANNELS   
   EDIT TV GROUPS   
    FAVOURITES
    TV LIST
    …
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إعادة موالفة القنوات 

ميكنك أن جتعل التليفزيون يعثر لك على 
قنوات التليفزيون ومحطات الراديو. 

اعتمادًا على مقدم اخلدمة، بعض اإلعدادات يتم عملها 

ا.  تلقائًي

HbbTV رمبا ال يتاح بجميع األسواق.

إذا كنت والفت قنوات أرضية وهناك أكثر من شبكة متاحة، 
يجب عليك أيًضا اختيار شبكة مفضلة الستخدامها. 

 TERRESTRIALو CABLE تتاح بنود القائمة 
وSATELLITE وANALOGUE فقط إذا مت تنشيطها في 

قائمة INPUTS حتت قائمة CHANNELS. وإذا مت تنشيط 
مدخل واحد فقط، فإن قائمة TUNING يتم جتاوزها وتفتح 

قائمة إعداد للمدخل مباشرة. 

الحظ أنه عندما تدخل مقدم خدمة أو منط بحث مختلف 
ملدخل، فإن جميع القوائم يتم محوها. 

ميكنك حتديث القنوات املولفة التي، على سبيل املثال، 

نقلتها جهة البث. 

حتديث القنوات 

MENU  
  SETUP   
  CHANNELS   
   TUNING   
   …   
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غير مدخل القناة بتمكني أو تعطيل مداخل تليفزيون 

الكابل، األرضي، القمر االصطناعي والتناظري، والهوائي 

النشط وتعويض طول اخلط. 

ميكنك إعادة تثبيت جميع قنوات التليفزيون بترك 

التليفزيون يوالف جميع القنوات تلقائًيا. 

إذا حولت إلى شبكة مختلفة، فإن القنوات في قوائمك 

ا إذا كانت هناك شبكات  رمبا تتغير أيًضا. ويكون ذلك ممكنً

متعددة متاحة عند موالفة القنوات األرضية. 

مالحظة! إذا أعدت تثبيت جميع قنوات التليفزيون، ستختفي 
جميع إعدادات القنوات التي عملتها! 

ملعرفة معلومات عن رمز الوصول، انظر صفحة 44.

إذا عطلت مدخالً، فإن جميع القنوات والتهيئة التي تخص هذا 
املدخل ستحذف. 

قد تظهر أيًضا قائمة PREFERRED NETWORK عند 
موالفة قنوات أرضية. 

.INPUTS لتغيير مدخل قناة، أظهر قائمة

 REINSTALL إلعادة تثبيت جميع القنوات، أظهر قائمة
 .CHANNELS

.PREFERRED NETWORK الختيار شبكة، أظهر قائمة

تغيير إعدادات مدخل قناة

<< إعادة موالفة القنوات

 MENU   
  SETUP   
  CHANNELS   
   TUNING
   INPUTS
   REINSTALL CHANNELS
   EDIT TV GROUPS
   PREFERRED NETWORK
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إعداد السماعات – الصوت احمليط 

أضف سماعات BeoLab وسماعات جهير 
BeoLab لتليفزيونك بتوصيالت سلكية أو 

السلكيا إذا كان تليفزيونك مجهزا بوحدة 
Power Link السلكية، وإذا كان لديك 

نظام صوت محيط الذي ميكن وضعه بسهولة 
في غرفة معيشتك. وستحصل على أفضل 

إحساس بالصوت في املنطقة التي حتيط بها 
السماعات. 

ميكنك أيًضا إنشاء مجموعات سماعات 
لتخصيص إعداد السماعات ملواضع استماع 
بخالف املوضع أمام التليفزيون، مثاًل، وأنت 

عند منضدة الطعام أو في مقعد بذراعني 
مريح. 

يشرح هذا الدليل كيفية عمل إعداد أساسي 
للسماعات. إلعدادات أكثر تقدما وضبطات 

الصوت، انظر الدليل التقني للصوت على 
www.bang-olufsen. موقع الويب

 .com/guides

للمعلومات عن االستخدام اليومي ملجموعات 
السماعات، انظر صفحة 27. 

مقدم احملتوى رمبا يكون منع توزيع الصوت الالسلكي 
الرقمي إلى سماعاتك. عندئذ، بدال من ذلك، يجب عليك 
استخدام سماعات موصلة بـ Power Link بأسالك.

عند إعداد سماعات سلكية، يجب أن تختار السماعات 

التي وصلتها بكل مقبس Power Link في قائمة 

SPEAKER CONNECTIONS. وإذا كان تليفزيونك مجهزا 

بوحدة Power Link السلكية فإنه سيحاول اكتشاف نوع 

السماعات الالسلكية بنفسه، لكن من املمكن أيضا أن 

تختار يدويا السماعات الالسلكية التي وصلتها بكل قناة 

Power Link السلكية. 

 SPEAKER كنوع سماعة في قائمة LINE مهم! إذا اخترت
CONNECTIONS، فإن حجم الصوت سيكون عالًيا جًدا 

وال ميكنك ضبط حجم الصوت بواسطة وحدة التحكم عن 
بعد Beo4/Beo6. ويجب استخدام وحدة التحكم عن بعد 
اخلاصة باملنتج. تستخدم LINE، على سبيل املثال، ملكبرات 

.Bang & Olufsen صوت ليست

السماعات الالسلكية 

إذا كان لديك سماعات السلكية في إعدادك، فإن التليفزيون 
يقوم بعملية مسح تلقائي بحثا عن سماعات السلكية ويربط 

السماعات املكتشفة مع قنوات Power Link الالسلكية أثناء 
إعداد املرة األولى. ومع ذلك، فإنك ميكنك أيضا أن تقوم بعملية 

املسح يدويا بحثا عن سماعات السلكية وتربط السماعات 
املكتشفة بقنوات Power Link الالسلكية بالتليفزيون في 

 .SPEAKER CONNECTIONS قائمة

املسح بحثا عن السماعات الالسلكية وربطها … 

 ،SPEAKER CONNECTIONS في قائمة
اضغط إلعادة املسح 

عندما يكتمل املسح، اضغط لربط 
السماعات املكتشفة مع التليفزيون 

فصل سماعة عن التليفزيون … 

 SPEAKER اختر سماعة في قائمة
 CONNECTIONS

اضغط مرة واحدة لتتمكن من فصل 
السماعة. اضعط مرة أخرى لتأكيد الفصل 

لتتمكن من إعادة تهيئة السماعات 
الالسلكية املفصولة، تذكر أن تعيد إعداد السماعات. انظر 

الدليل املرفق مع السماعات.

إعداد السماعات 

MENU    
  SETUP   
  SOUND   
   SPEAKER CONNECTIONS   
   …   

متواصل …

http://www.bang-olufsen.com/guides
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<< إعداد السماعات – الصوت احمليط 

 SPEAKER إذا كان حالة إحدى السماعات مفقودة في قائمة
CONNECTIONS، فإن السماعة ال يتم اكتشافها أثناء 

عملية املسح، لكنها سبق ربطها مع قناة السلكية. وإذا قمت 
بعملية املسح مرة أخرى، فإن السماعة ميكن اكتشافها. وهي 

عندئذ تستعيد حالة ربطها. 

ميكنك عمل مجموعات سماعات مختلفة ملواضع استماع 

مختلفة أو تآلفات سماعات. ولكل مجموعة يجب أن 

تعني أدوارًا للسماعات، وحتدد املسافة بني السماعات 

وموضع استماعك وتعاير مستوى الصوت. وبينما تبدل بني 

السماعات، يصدر صوت بالتناوب في كل سماعة وصلتها 

في إعداد صوتك احمليط. وتكون مهمتك هي ضبط مستوى 

الصوت من جميع السماعات املوصلة ليطابق مستوى 

صوت السماعات األخرى في اجملموعة. 

كما ميكنك تسمية مجموعات السماعات أو حذف 

مجموعات ال تريد االحتفاظ بها. ومجموعة سماعات 

التليفزيون هي مجموعة محددة مسبًقا ميكنك إعدادها 

للوقت عندما جتلس أمام التليفزيون. 

يسمح لك تعيني أدوار للسماعات املوصلة بتحديد وظيفة 
السماعات في نظام صوت محيط وعدد السماعات التي 

تستخدم. 

اضغط الزر األحمر لتنشيط مجموعة السماعات إذا كنت 
ميزت TV أو مجموعة موجودة. 

ال ميكنك إعادة تسمية أو حذف مجموعة سماعات التليفزيون. 
انظر صفحة 27 عن االستخدام اليومي ملجموعة السماعات.

لعمل إعدادات أكثر تقدًما إلعداد مجموعة السماعات، انظر 
www.bang- الدليل التقني للصوت على موقع الويب

 .olufsen.com/guides

إنشاء مجموعات سماعات 

A

F

E

H

B

D

C

G

MENU    
  SETUP   
  SOUND   
   SPEAKER GROUPS   
   …   

متواصل …

مثال مصور ملشاهدة التليفزيون ... 

أمامية يسرى   :A السماعة  
سماعة جهير أمامية   :B السماعة  

وسطى   :C السماعة  
أمامية مينى  :D السماعة  
محيط مينى  :E السماعة  
خلفية مينى   :F السماعة  
خلفية يسرى  :G السماعة  
محيط يسرى   :H السماعة  

http://www.bang-olufsen.com/guides
http://www.bang-olufsen.com/guides
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<< إعداد السماعات – الصوت احمليط 

إعداد أمناط الصوت 

التليفزيون له أمناط صوت متعددة محسنة من أجل أنواع 

مختلفة من البرامج. ومع هذا، ميكنك إذا أردت، ضبط 

القيم في أمناط الصوت كيفما تريد. ويكون ألمناط الصوت 

أسماء محددة مسبًقا. مثالً، استخدم MOVIE عندما 

تشاهد من DVD أو Blu-ray أو استخدم GAME لتحسني 

الصوت عند استخدام جهاز ألعاب فيديو. وميكن إعداد منط 

الصوت CUSTOM إذا كنت تريد حتديد نوع جديد لالستخدام 

واإلعدادات. وهو النمط الوحيد الذي ميكنك إعادة تسميته. 

ومنط الصوت ADAPTIVE ليس منًطا في حد ذاته لكن 

يتكيف مع املصدر اخملتار أو احملتوى باالختيار من بني أمناط 

صوت متعددة.  

ملزيد من التفاصيل أو لعمل إعدادات أكثر تقدًما ألمناط 
الصوت، انظر الدليل التقني للصوت على موقع الويب 

 .www.bang-olufsen.com/guides

إذا كنت ترغب في إعادة إعداد منط صوت على القيم 
االفتراضية، يجب أن تختار RESET TO DEFAULT في 

إعداد منط الصوت احملدد وتؤكد أنك تريد إعادة إعداد القيم. 

ميكنك بواسطة Beo4 أن تعرض قائمة بأمناط الصوت على 
شاشة التليفزيون وذلك بأن تعثر على SOUND في قائمة 
LIST في Beo4 وتضغط زر الوسط. ومن هنا، ميكنك 

اختيار منط صوت بواسطة أزرار األرقام. انظر صفحة 26 عن 
االستخدام اليومي ألمناط الصوت.

MENU    
  SETUP   
  SOUND   
   SOUND MODES   
   …   
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 ضبط إعدادات الصوت والصورة 

تكون إعدادات الصورة والصوت معدة مسبًقا 
من املصنع على قيم محايدة تناسب معظم 

أنواع البرامج. ومع هذا، ميكنك إذا أردت، 
ضبط تلك اإلعدادات كيفما تريد. 

اضبط إعدادات الصوت مثل حجم الصوت 
واجلهير وعلو طبقة الصوت وبالنسبة 

ن منط توفير الطاقة.  للسماعات السلكية، مكِّ
وتشمل إعدادات الصورة، على سبيل املثال، 
التباين والسطوع واأللوان ومسافة املشاهدة. 

غير إعدادات الصوت والصورة مؤقًتا – حتى 
تغلق تليفزيونك – أو خزنها بصفة دائمة. 

نشط أمناًطا مختلفة للصورة، مثالً، منط 
اللعب إذا كنت توصل جهاز ألعاب فيديو 

بالتليفزيون. 

ملعرفة معلومات عن كيفية تغيير تنسيق 
الصورة، انظر تعليمات التشغيل. 

ضبط إعدادات الصوت 

اضبط إعدادات الصوت عن طريق قائمة SOUND. وعندما 

تغلق التليفزيون، ستلغى اإلعدادات املؤقتة. 

إذا اخترت متكني منط توفير الطاقة، فإن جميع السماعات 

السلكية في مجموعة السماعات التي ال تستقبل إشارة 

ستغلق وتوفر الطاقة. 

في قائمة AUDIO DESCRIPTION، ميكنك إعداد 
التليفزيون ليصف ما يحدث على شاشة التليفزيون 

 VISUALLY بواسطة الصوت. تذكر أن متكن حقل قائمة
IMPAIRED في قائمة LANGUAGES حتت 

 .REGIONAL SETTINGS

ضبط إعدادات الصورة

اضبط إعدادات الصورة عن طريق قائمة PICTURE. وعندما 

تغلق التليفزيون، ستلغى اإلعدادات املؤقتة. 

إلزالة الصورة مؤقًتا من الشاشة، اضغط  LIST واستخدم زر 
 Beo4 في شاشة P.MUTE  التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار
واضغط زر الوسط. والستعادة الصورة، اضغط زر مصدر. 
  ،Beo6 في Scene اضغط  إلظهار عرض :Beo6(

اضغط Picture، ثم اضغط P.Mute. والستعادة الصورة، 
اضغط P.Mute مرة أخرى(. 

 MENU   
  SETUP   
  PICTURE   
   PICTURE ADJUSTMENT   
    …   

MENU    
  SETUP   
  SOUND   
   SOUND ADJUSTMENT   
    …   
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لضبط أمناط الصورة عن طريق قائمة التليفزيون ... 

في قائمة PICTURE ADJUSTMENT، ميكنك إظهار 
قائمة ADVANCED SETTINGS حيث ميكنك عمل 

إعدادات مختلفة للمصدر الذي تختاره. مثالً، ميكنك أن تعد 
مسبًقا إعدادات الصورة. اضغط الزر األزرق إلظهار نصوص 

مساعدة القوائم.

 Beo4 لتنشيط أمناط الصورة بواسطة

مباشرة… 

اضغط إلظهار PICTURE في شاشة 
 Beo4

اضغط الختيار منط صورة 

تنقل بني األمناط

اضغط متواصاًل إلزالة PICTURE من 
الشاشة

 Beo6 لتنشيط أمناط الصورة بواسطة 

مباشرة… 

 اضغط إلظهار عرض Scene في 
Beo6

 … Picture اضغط إلظهار عرض

اضغط منط الصورة الذي تريده، مثاًل 
 "Movie"

 اضغط إلزالة عرض منط الصورة والعودة 
إلى املصدر الذي كنت تستخدمه

ميكنك تنشيط أمناط صورة مختلفة الستخدامها ألنواع 

برامج مختلفة. إذا كنت، مثالً، توصل جهاز ألعاب فيديو 

أو كنت تلعب لعبة على احلاسب باستخدام التليفزيون 

 GAME يقلل منط .GAME كشاشة، ميكنك تنشيط منط

التأخير الذي يحدث بسبب معاجلة اإلشارة. وأمناط الصورة 

األخرى املتاحة هي MOVIE وADAPTIVE. عندما تختار منط 

صورة ملصدر من خالل قائمة PICTURE، فإنه يحفظ فقط 

إلى أن تغلق التليفزيون أو حتول إلى مصدر مختلف. 

عندما تهيء مصدرًا، ميكنك إعداد منط صورة ليتم اختياره 

تلقائًيا في كل مرة تشغل فيها املصدر. ويتم عمل اإلعداد 

 SOURCE حتت قائمة ADVANCED SETTINGS في قائمة

.LIST SETUP

أمناط الصورة 

<< ضبط إعدادات الصوت والصورة 

LIST

PICTURE

1 – 3

BACK

Picture …

Movie

 MENU   
  SETUP   
  PICTURE   
   PICTURE ADJUSTMENT  
   PICTURE MODES   
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عندما يكون اإلرسال التلقائي إلشارة 3D متاًحا، ويكون 
ACTIVATE 3D معًدا على AUTO، فإن التليفزيون يتحول 

إلى منط 3D تلقائًيا. وإذا كان معًدا على PROMPT، يجب 
أن تختار بني VIEW IN 3D وVIEW IN 2D. وإذا كان 
معًدا على MANUAL، يجب أن تدخل القائمة وحتول إلى 

منط 3D يدوًيا. 

ميكنك أن تختار ما إذا كان التليفزيون يجب أن ينشط منط 

ا، أو يدويًا أو بالتلقني، عندما يكتشف إرسال  3D تلقائًي

تلقائي إلشارة 3D أول مرة بعد تغيير مصدر أو قناة. ويكون 

  .PROMPT اإلعداد االفتراضي

لتنشيط 3D، أظهر قائمة ACTIVATE 3D واتبع التعليمات 
على الشاشة.

ميكنك إعداد تفضيالت ملشاهدة تليفزيون 
3D. اختر ما إذا كان التليفزيون يجب أن 

يتحول إلى منط 3D تلقائًيا، عندما يكون 
إرسال إشارة 3D التلقائي متاًحا. 

تنشيط 3D وضبط اإلعدادات 

3D إعداد تليفزيون

MENU    
  SETUP  
  PICTURE   
  3D DISPLAY   
   3D SETTINGS   
    ACTIVATE 3D
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االستخدام اليومي ألمناط الصوت ومجموعات السماعات 

ميكنك توسعة تليفزيونك إلى نظام صوت 
محيط بإضافة سماعات وسماعات جهير 

 .BeoLab

عندما تشغل أحد املصادر، فإن التليفزيون 
يختار تلقائًيا منط الصوت املناسب للمصدر 
الذي تستخدمه. ومع ذلك، ميكنك اختيار منط 

صوت آخر في أي وقت. 

أيًضا، عندما تشغل التليفزيون، يتم اختيار 
مجموعة سماعات التليفزيون تلقائًيا. ومع 
ذلك، ميكنك دائًما اختيار مجموعة أخرى 

من السماعات املنشطة إذا كنت تريد 
االستماع إلى املوسيقى بدون أن جتلس أمام 

التليفزيون، مثالً، عندما جتلس إلى طاولة 
الطعام أو في مقعد بذراعني مريح. 

ميكنك ضبط إعدادات أمناط الصوت وإعداد مجموعات 

سماعات. ملزيد من املعلومات عن إعداد أمناط الصوت 

وإنشاء مجموعات سماعات، انظر الصفحتني 21–22. 

... Beo6 تشغيل

 Beo6 في Scene اضغط إلظهار عرض

 … Sound اضغط إلظهار عرض

اضغط الختيار منط الصوت الذي تريده، 
Adaptive ،ًمثال

اضغط إلزالة عرض منط Sound والعودة 
إلى املصدر الذي كنت تستخدمه

عندما تهيء مصدرًا، ميكنك إعداد منط صوت ليتم اختياره 
تلقائًيا في كل مرة تشغل فيها املصدر. ويتم عمل اإلعداد في 
 SOURCE حتت قائمة ADVANCED SETTINGS قائمة

 .LIST SETUP

ميكنك اختيار منط صوت الذي يناسب املصدر الذي 

تستخدمه. 

... Beo4 تشغيل

Beo4 في شاشة SOUND اضغط إلظهار

اضغط الختيار منط الصوت الذي تريده

تنقل بني األمناط

Beo4 من شاشة SOUND اضغط إلزالة

اختيار منط صوت 

Sound …

Adaptive

LIST

SOUND

1 – 9

BACK
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اختيار مجموعة سماعات 

... Beo6 تشغيل

… Scene اضغط إلظهار عرض

… Sound اضغط إلظهار عرض

Speaker groups اضغط إلظهار عرض

اضغط الختيار مجموعة السماعات التي 
تريدها. وستوصل السماعات املختارة تلقائًيا 

 Speaker groups اضغط إلزالة عرض
من الشاشة والعودة إلى املصدر الذي كنت 

تستخدمه

اختر مجموعة السماعات التي تناسب موضع استماعك. 

... Beo4 تشغيل

اضغط إلظهار SPEAKER في شاشة 
 Beo4

اضغط الختيار مجموعة السماعات التي 
تريدها. وستوصل السماعات املختارة 

تلقائًيا 

تنقل بني املجموعات

Beo4 من شاشة SPEAKER اضغط إلزالة

<< االستخدام اليومي ألمناط الصوت ومجموعات السماعات 

Sound …

Speaker groups

1 – 9

LIST

SPEAKER

1 – 9

BACK
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مشاهدة مصدرين في نفس الوقت 

 Beo4/Beo6 تتيح لك وحدة التحكم عن بعد
الوصول إلى وظيفة شاشة ثنائية ملشاهدة 

مصدري صورة في نفس الوقت. كما ميكنك 
إظهار مصدر صورة ومصدر صوت في نفس 

الوقت. على سبيل املثال، ميكنك مشاهدة 
عرض تسجيل فيديو وبرنامج تليفزيوني في 

نفس الوقت، بشرط أن تكون املصادر املختارة 
متاحة في نظامك. 

هناك بعض القيود عند استخدام وظيفة صورة وصورة 
)P-AND-P( حيث أن بعض تآلفات املصادر رمبا ال 

تكون ممكنة. مثالً، ال ميكنك مشاهدة مصدري HDMI أو 
قناتني مشفرتني في نفس الوقت. وعند اختيار تآلف غير 

صالح، ستظهر رسالة على شاشة التليفزيون.

إذا كنت تشاهد 3D وحولت إلى وظيفة P-AND-P، فإن 
 .2D التليفزيون سيتحول إلى

 SOURCE LIST لترى مصدرًا مسجاًل في قائمة
SETUP على أنه V.AUX، مثل مستقبل إرسال 

تليفزيون رقمي، اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى 
 .Beo4 في شاشة P-V.AUX أو ألسفل حتى يظهر

أثناء مشاهدة، مثالً، التليفزيون… 

... Beo4 تشغيل

P-AND-P اضغط إلظهار

اضغط، مثالً، DVD الختيار املصدر الذي 
)B( تشاهده في جانب الشاشة األمين

اضغط للتبديل بني الصورة اليسرى والصورة 
اليمنى

اضغط إلظهار P-AND-P للتبديل بني 
صغيرة وكبيرة للصورتني اليسرى واليمنى

... Beo6 تشغيل

 P-and-P اضغط إلظهار عرض

اضغط، مثالً، DVD الختيار املصدر الذي 
 )B( تشاهده في جانب الشاشة األمين

اضغط للتبديل بني الصورة اليسرى 
والصورة اليمنى 

 اضغط للتبديل بني صغيرة وكبيرة 
للصورتني اليسرى واليمنى

 … P-AND-P ملغادرة وظيفة

ملغادرة الوظيفة والعودة إلى املشاهدة العادية للمصدر في 
جانب الشاشة األيسر )A( ببساطة اختر مصدرًا 

يؤثر دائًما ضبط حجم الصوت على الصورة A، بينما تؤثر 
 .B العمليات األخرى، مثل اختيار القنوات، على الصورة 

 .P-AND-P ويلغي اختيار مصدر جديد مشاهدة

A B 

A B 

LIST

P-AND-P

DVD

MENU

0

LIST

P-AND-P

P-and-P

DVD

Swap

Size
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معلومات البرامج  

ميكنك عرض معلومات عن البرنامج احلالي، 
أو عرض دليل البرامج. كما ميكنك تغيير 
الصوت واللغة املناسبة إلظهار معلومات 

 .HbbTV تفاعلية عن طريق

يظهر عرض معلومات لوقت وجيز على 
الشاشة في كل مرة تغير القناة أو احملطة. 

ميكنك أيًضا إظهار عرض يدوًيا بضغط الزر 
األزرق لترى معلومات البرنامج.*1 

1*إذا كانت Digital Text/HbbTV ممكنة، يجب أن 

 .Beo4 قبل الزر األزرق في MENU تضغط

HbbTV رمبا ال يتاح بجميع األسواق.

لرؤية املزيد من معلومات البرامج، اضغط الزر األزرق بينما تظهر بيانات التليفزيون.*1 استخدم أزرار األسهم للتنقل إلى اخللف 
واألمام في الوقت والقنوات وزر الوسط الختيار القناة احلالية. اضغط BACK ملغادرة معلومات البرامج. في Beo6، اضغط 

 .Beo6 في شاشة Information

عندما يظهر العرض املوسع على الشاشة وتتجاوز املعلومات صفحة واحدة، ميكنك مترير الصفحة ألسفل باستخدام زر التنقل 
ألسفل. 

تظهر خيارات الترجمات وخيارات الصوت اإلضافية في شكل أيقونات في أعلى العرض. مالحظة: هذه اخلدمة ال تقدمها جميع 
القنوات. 

2*يظهر تقييم احملتوى فقط إذا كان متاًحا من مقدم اخلدمة. 

HBO 23  |   MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

23:00 - 23:45

(DRAMA) Since Laura was a little girl she had lived in the little house on the 
prairie. It was the one place where she felt safe, close to her mother, her 
father, and her siblings. 

This episode: Fools Gold

12:48Wednesday, August 24 2011

M.A.S.H. 

info off nextrecord

HBO 23  |  MY GROUP
Happy Family (RATING 6) 22:30 - 23:00

M.A.S.H. 23:00 - 23:45

more inforecord 12:48Wednesday, August 24 2011

معلومات البرامج 

اسم ورقم القناة 

وقت تشغيل وإيقاف 

البرنامج 

شريط الوقت يظهر الوقت املنقضي 

اجملموعة اخملتارة  برنامج مشفر 

اسم البرنامج 

)احلالي - التالي( 

خيارات صوت إضافية

صوت قنوات متعددة

الفكرة 

الترجمات

تقييم احملتوى*2

HD البرنامج الذي يظهر بتقنية

HbbTV معلومات
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<< معلومات البرامج 

ضغط الزر األصفر بينما تكون هناك قناة مميزة في دليل 
البرامج يسمح لك باختيار مجموعة أخرى. 

1*إذا كان HbbTV ممّكنا في القناة، فإن الزر امللون رمبا 

ال يعمل.

من دليل برامج القنوات ... 

اضغط إلظهار املعلومات عن برنامج محدد

اضغط مرتني الختيار برنامج مميز 

اضغط متواصاًل إلزالة املعلومات من الشاشة 

اضغط للعودة إلى دليل البرامج - املنظر 
العام*1 

من معلومات البرنامج احملدد ... 

اضغط لتختار القناة 

اضغط للعودة إلى املستوى السابق 

اضغط متواصاًل إلزالة املعلومات من الشاشة 

ميكنك عرض دليل برامج الذي يتضمن معلومات عن 

البرامج احلالية والتالية على القنوات واحملطات ملدة 

أسبوعني. كما ميكنك التغيير إلى قناة أو محطة مختلفة 

عن طريق دليل القنوات. وال ميكنك عرض دليل البرامج 

للقنوات واحملطات التناظرية. 

اضغط الزر األخضر إلظهار دليل البرامج. في Beo6، اضغط 
.Progr.Guide

الحظ أن الصوت قد يكتم أثناء حتديث دليل البرامج. 

ستكون لغة دليل البرامج هي لغة القوائم التي اخترتها إذا كان 
متاًحا. وإال فستكون اللغة املتاحة عن طريق إشارة التليفزيون. 

دليل البرامج 

خيارات الترجمات والصوت 

يتيح لك AUDIO LEFT وAUDIO RIGHT توجيه الصوت 
األيسر أو األمين إلى السماعة األمامية.

تشغيل Beo6 عندما ال تظهر أي قائمة على الشاشة ...

 SUBTITLE اضغط إلظهار قائمة
LANGUAGE، أو ... 

 AUDIO اضغط إلظهار قائمة ...
 LANGUAGE

األيقونتان  و  تدالن على وجود إما خيارات صوت 

إضافية أو خيارات ترجمة متاحة. 

تشغيل Beo4 عندما ال تظهر أي قائمة 

على الشاشة ...

 SUBTITLE اضغط إلظهار قائمة
LANGUAGE، أو ... 

 AUDIO اضغط إلظهار قائمة ...
LANGUAGE

أيًضا، قد يكون خليارات الصوت امتداد 
AC3 أو AAC، مثالً، English AC3، الذي يدل على 

أنظمة صوت مختلفة. 

BACK

BACK

BACK

MENU

2

MENU

3

ت جما لتر ا

Audio
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HbbTV

… Beo4 باستخدام HbbTV ملنع 
بينما تعرض القناة، اضغط إلظهار قائمة 

 HBBTV

استخدم زر التنقل يسارًا أو مييًنا الختيار 
HbbTV ملنع OFF أو ON

… Beo6 باستخدام HbbTV ملنع
بينما تعرض القناة، اضغط إلظهار قائمة 

HBBTV واتبع التعليمات على الشاشة

استخدم زر التنقل يسارًا أو مييًنا الختيار 
HbbTV ملنع OFF أو ON

… HbbTV تنشيط

عندما تكون HbbTV متاحة، اضغط الزر 
امللون احملدد على الشاشة

Hybrid Broadcast Broadband TV( HbbTV( هو خدمة 

عبر اإلنترنت حيث ميكنك الوصول إلى مجموعة كبيرة 

من اخلدمات، مثل مسابقات تليفزيون اإلنترنت واإلعالنات 

التفاعلية والتواصل االجتماعي. ملشاهدة املعلومات، يجب 

أن يكون التليفزيون متصالً باإلنترنت.

ميكنك أن تختار منع HbbTV لكل قناة إذا كنت ال تريد 

استخدام هذه امليزة. 

HbbTV ال تدعمها جميع القنوات ويتوقف احملتوى املقدم على 

جهة البث. كما أن احملتوى ميكن أن متنعه بعض جهات البث.

<< معلومات البرامج 

MENU

4

Menu

4
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تسجيل برنامج 

يسمح لك مسجل القرص الصلب االختياري 
بعمل تسجيالت Timer وتنفيذ Timers اثنان 

في نفس الوقت. وتكون Timers املخزنة مسرودة 
في TIMER INDEX. وهنا، ميكنك حترير أو 

 .Timers حذف

ميكنك أيًضا أن تنسخ برنامًجا من ذاكرة 
التخزين املؤقت للبرامج التي تسجلها ملشاهدتها 

الحًقا إلى القرص الصلب لالحتفاظ به. 

لتضمن تنفيذ Timers على النحو الصحيح، 
اضبط الساعة املدمجة على الوقت والتاريخ 

الصحيحني. 

تقدم قوائم Blu-ray خيارات عديدة لإلعدادات 
 RECORDING والضبطات. أظهر قائمة

SETTINGS واتبع التعليمات على الشاشة. 

اضغط أيًضا الزر األزرق إلظهار نصوص 
املساعدة.

ميكن التسجيل من قنوات رقمية فقط. 

ال ميكنك تسجيل برنامج من محطة راديو. 

 Timer عمل تسجيل

يتاح KEEP EPISODES فقط عندما يكون DATE معًدا 
 .OFF معًدا على PROTECTIONو DAYS على

 TIMER ممتلًئا، فإن قائمة Timer إذا كان فهرس
PROGRAMMING ال ميكن الوصول إليها. 

إذا لم يكتمل تسجيل Timer بنجاح، لسبب ما، سيتم 
إشعارك إذا كان نفس البرنامج موجوًدا في دليل البرامج 

بحيث تعد Timer جديًدا. 

إذا كان تسجيل Timer مبرمًجا من دليل البرامج أو عرض 
املعلومات، فإنه ميكن فقط تغيير احلماية والفئة وحالة قفل 

حماية األطفال. 

إذا كان برنامًجا مسجاًل منقسًما إلى حدثني، مثالً، بسبب 
برنامج أخبار، فإن كال احلدثني يتم تسجيلهما. ومع ذلك، 

يتطلب ذلك أن يكون هناك أقل من ثالث ساعات بني وقت بدء 
ووقت إيقاف التسجيالت وأن يدرك دليل البرامج أن البرنامجني 

مرتبطان. 

أعد Timer في قائمة TIMER PROGRAMMING. وهنا، تختار 

املصدر الذي تريد تسجيله، ووقت بدء البرنامج، ووقت 

التوقف والتاريخ أو أيام األسبوع التي يعرض البرنامج فيها. 

.TIMER PROGRAMMING أظهر قائمة ،Timer أعد

ميكنك أن تسجل من املوالف اخلاص مبسجل القرص الصلب 
االختياري ومن مولف التليفزيون أثناء عرض تسجيل. ميكنك 

أيًضا تسجيل برنامج إلى محتوى القرص الصلب وفي 
نفس الوقت حفظ برنامج إلى ذاكرة التخزين املؤقت لتسجيل 
برامج ملشاهدتها الحًقا. وقد تكون هناك بعض القيود فيما 

يخص التسجيل وتسجيل البرامج ملشاهدتها الحًقا. ملزيد من 
املعلومات، انظر تعليمات التشغيل والصفحات التالية. 

ميكنك أيًضا أن تبدأ عرض برنامج مسجل حتى إذا كان 
تسجيل برنامج محدد مازال جارًيا. الحظ أنه ال ميكنك 

تسجيل البرامج احملمية ضد النسخ. ملعرفة معلومات عن عمل 
تسجيل يدوي هنا واآلن، انظر تعليمات التشغيل. 

MENU    
  RECORDINGS   
  TIMER PROGRAMMING   
   

متواصل …

في بعض البالد، ال ميكن تسجيل برنامج +CI أثناء مشاهدة 
برنامج آخر.
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<< تسجيل برنامج 

التسجيالت ذات العمر احملدود، مثل التسجيالت املؤجرة، 
حتذف تلقائًيا، عندما تنتهي صالحيتها. ويدل على تلك 
التسجيالت EXPIRES| بعد اسم التسجيل. وإذا كانت 

معلومات الوقت لتسجيل ستنتهي صالحيته غير صاحلة، فال 
ميكن عرض هذا التسجيل. وعندما تشاهد تسجياًل وتنتهي 

صالحيته، سيتم إبالغك برسالة على الشاسة التي ميكن 
إزالتها بضغط زر الوسط. 

سيتم إشعارك إذا لم يكن هناك مساحة أكثر أو مساحة 
صغيرة جًدا متبقية على مسجل القرص الصلب االختياري من 

 .Timer أجل تسجيل

حول تدبير املساحة واحلماية 

التليفزيون به خاصية تدبير املساحة التي، عند اللزوم، توفر 
تلقائًيا مساحة للتسجيالت املوقوتة واليدوية. وهي تفعل 

ذلك بحذف الكم املطلوب من احملتوي على القرص الصلب 
االختياري. تنطبق املبادئ اآلتية: 

التسجيالت احملمية ال حتذف أبًدا.   –
–  التسجيالت التي شوهدت أو حررت حتذف قبل التسجيالت 

التي لم تشاهد أو حترر. 
التسجيالت األقدم حتذف أوالً.   –

ال يحذف تسجيل تلقائًيا عندما يكون في منط العرض.   –
–  التسجيالت املوقوتة ال تنفذ إذا كان القرص الصلب 

االختياري ممتلًئا وجميع التسجيالت محمية، ويتم إيقاف 
أي تسجيالت جارية تلقائًيا عند بلوغ سعة القرص الصلب. 

التسجيل باستخدام دليل البرامج...

اضغط إلظهار دليل البرامج واختر البرنامج 
الذي تريد تسجيله 

اضغط لتتمكن من بدء تسجيل. 

اضغط لتبدأ تسجيل البرنامج املختار. 
البرنامج اآلن يكون مؤكًدا. أو، … 

… إذا كان البرنامج جزء من مسلسل 
 Timer أسبوعي، اضغط لبرمجة تسجيل

متكرر 

 Timer ستظهر قائمة
PROGRAMMING، وميكنك استخدام 

زر التنقل وأزرار األرقام لتحرير تسجيل 
 .Timer

اضغط حلفظ تسجيل Timer. البرنامج 
اآلن يكون مؤكًدا. 

ميز البرنامج مرة أخرى واضغط إلظهار 
خيارات التسجيل )حذف أو إلغاء(

 HARD DISK بعد انتهاء التسجيل، فإنه يحفظ في قائمة
.CONTENT

ميكن تسجيل تسجيلني في نفس الوقت لكن إذا حاولت 
تسجيل برنامج ثالث ستظهر قائمة على الشاشة.

MENU

و
0 – 9

متواصل …
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<< تسجيل برنامج 

معاينة Timers املعدة بالفعل 

إذا حررت Timer معطالً، فإنه يتم متكينه تلقائًيا مرة أخرى. 

 Timer وكانت السعة القصوى لتسجيالت Timer عند إنشاء
قد بلغت مداها، فسيتم إشعارك في القوائم. 

ميكنك معاينة Timers التي تنتظر تنفيذها، وأيًضا حتريرها 

أو حذفها. ميكنك أيًضا تعطيل Timer سواء مرة واحدة أو ألجل 

غير مسمى إذا كان Timer متكررًا يتداخل مع Timer آخر. 

 MENU   
  RECORDINGS   
  TIMER INDEX  
   …



35

مالحظة! قد يكون جلهة بث البرنامج قيوًدا على ما ميكن 
تسجيله أو تسجيله ملشاهدته الحًقا. ورمبا يتاح أيًضا 

البرنامج املسجل لفترة محدودة من الوقت. اتصل بجهة بث 
البرنامج ملعرفة معلومات عن سياسة التسجيل.

ذاكرة التخزين املؤقت لتسجيل البرامج ملشاهدتها الحًقا هي 

تخزين مؤقت. وإذا غيرت املصدر أو القناة أو احملطة، أو إذا أغلقت 

التليفزيون، فإن محتوى ذاكرة التخزين املؤقت يتم حذفه. 

لالحتفاظ بتسجيل، ميكنك نسخه من ذاكرة التخزين املؤقت 

 HARD DISK لتسجيل البرامج ملشاهدتها الحًقا إلى قائمة

CONTENT بعمل تسجيل يدوي. وإذا بدأت تسجيالً يدويًا أثناء 

تسجيل برنامج ملشاهدته الحًقا، سيبدأ التسجيل من وقت 

بدء البرنامج. إذا حولت قناة بعد بدء برنامج، فإن التسجيل 

سيبدأ من هناك. ملزيد من املعلومات، انظر تعليمات التشغيل.

النسخ إلى القرص الصلب...

اضغط لتوقف مؤقًتا تسجيل برنامج 
ملشاهدته الحًقا

اضغط لبدء عرض التسجيل

اضغط لالنتقال إلى بداية تسجيل إلى 
اخللف لترى البرنامج الذي تريد أن تسجله

اضغط لتبدأ التسجيل إلى القرص 
الصلب.*1 

سيحذف احملتوى املوجود قبل وقت بدء التسجيل. 

1*إذا بدأ تسجيل يدوي أثناء تسجيل برنامج ملشاهدته الحًقا، فإن 

اجلزء من التسجيل للمشاهدة الحًقا الذي ينتمي إلى البرنامج 
سيكون أيًضا جزًءا من التسجيل اجلديد. 

 HARD بعد النسخ من التسجيل للمشاهدة الحًقا إلى قائمة
DISC CONTENT، ميكنك حترير التسجيل اجلديد، كما 

ميكنك حترير أي تسجيالت أخرى. 

النسخ من ذاكرة التخزين املؤقت لتسجيل البرامج ملشاهدتها الحًقا 

<< تسجيل برنامج 

STOP

PLAY

MENU

ذاكرة التخزين املؤقت لتسجيل البرامج ملشاهدتها الحًقا

محتوى القرص الصلب



36

حترير التسجيالت 

يتيح لك مسجل القرص الصلب االختياري 
حترير محتوى القرص الصلب حسب رغبتك. 

مثالً، ميكنك تغيير فئة تسجيل قناة أو حذفه أو 
تقصيره أو تقسيمه إلى تسجيلني منفصلني. 

إضافة إلى ذلك، ميكنك حماية أي تسجيل تريد 
االحتفاظ به أو تنشيط قفل حماية أطفال. 

أظهر القائمة الرئيسية واختر RECORDINGS إلظهار 

قائمة HARD DISK CONTENT. هنا، ضمن أشياء أخرى، 

ميكنك تصنيف تسجيالتك أبجديًا أو حسب التاريخ 

باستخدام الزر األخضر. 

إذا مت تنشيط قفل حماية األطفال لتسجيل، يجب أن تدخل 

 OPTIONS رمز الوصول قبل أن تتمكن من إظهار قائمة

وحترير التسجيل. 

ميكنك منع الوصول إلى تسجيالتك بتنشيط وظيفة قفل 
حماية األطفال. ويتطلب ذلك أن تدخل أواًل رمز قفل حماية 

أطفال. تتيح لك قائمة ACCESS CONTROL إعداد رمز 
يقيد الوصول إلى تسجيالتك. إلعداد رمز قفل حماية أطفال، 

انظر صفحة 44. 

تغيير اسم تسجيل ... 

إذا كنت تريد تغيير اسم تسجيل، مثالً، إذا كنت عملت 
تسجياًل يدوًيا، ميكنك أن تعطيه اسًما جديًدا في قائمة 

HARD DISK CONTENT. اتبع التعليمات على الشاشة.

تقسيم تسجيل … 

ميكنك تقسيم تسجيل واحد إلى تسجيلني. وميكن أن يسهل 
لك ذلك، على سبيل املثال، العثور على مشهد معني عند 

تصفح تسجيل طويل. اتبع التعليمات على الشاشة.

مالحظة: بالنسبة لبعض اللغات، ال ميكنك إعداد اسم.

تشذيب تسجيل ... 

ميكنك تشذيب جزء من تسجيل. فقط اختر نقطة في 
التسجيل وحدد ما إذا كنت تريد حذف جزء التسجيل الذي 

يسبق أو الذي يلي هذه النقطة. وال ميكنك حذف جزء في 
وسط التسجيل. اتبع التعليمات على الشاشة.

حذف تسجيل ... 

ميكنك في أي وقت حذف تسجيل ال تريده، مبا في ذلك 
تسجيالت محمية. كما ميكنك حذف جميع التسجيالت ضمن 

فئة ما أو عرض. اتبع التعليمات على الشاشة.

سيدل على التسجيل احملمي KEEP| بعد االسم. 

جميع التسجيالت التي لها تاريخ انتهاء صالحية تكون محمية 
تلقائًيا حتى انتهاء صالحيتها. وتلك التسجيالت يدل عليها 
EXPIRE| بعد االسم، وال ميكن إلغاء تنشيط احلماية لتلك 

التسجيالت. 

األسماء واحلماية تكون غير قابلة للتغيير للتسجيالت اجلديدة، 
لكن إذا قسمت أو حميت تسجياًل الذي يكون جزًءا من ميزة 

KEEP EPISODES، فإن هذا التسجيل حتديًدا لن يظل 

جزًءا من هذه امليزة. 

MENU    
  RECORDINGS   
  HARD DISK CONTENT  
   …
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WebMedia

مع ميزة WebMedia املندمجة، ميكنك البحث 
عن والعثور على أفالم، فيديوهات يوتيوب، 
وصور وغير ذلك من محتوى الويب. متّكن 

WebMedia دمج ميزات اإلنترنت بتليفزيونك. 

كما ميكنك إضافة تطبيقات مختلفة. الستخدام 
WebMedia، يجب أن يكون تليفزيونك متصاًل 

باإلنترنت، انظر إعدادات الشبكة.

في املرة األولى التي تفتح فيها WebMedia سيطلب منك 

قبول شروط االستخدام. وإذا أعدت إعداد تليفزيونك على 

اإلعدادات االفتراضية، يجب أن تقبل شروط االستخدام مرة 

أخرى. وإذا كنت تريد أن تتمكن من قفل تطبيقات معينة، 

ميكنك عمل رمز PIN اخلاص بك عند هذه النقطة.

كما ميكنك تشغيل WebMedia بواسطة تطبيق 

BeoRemote، انظر صفحة 5 ملزيد من املعلومات. 

WebMedia رمبا ال تكون متاحة في جميع األسواق. 

WebMedia تنشيط

اضغط لتنشيط زر املصدر املخصص من 
 1*DTV ،مثال ،WebMedia أجل

 SOURCE 1*ميكنك أيًضا إظهار القائمة الرئيسية، اختر

LIST، ميز WEBMEDIA، واضغط زر الوسط لتنشيط 

املصدر. 

التنقل الرئيسي …

اضغط للتنقل في مستعرض اإلنترنت، 
والتطبيقات املتاحة، أو بلوحة األزرار عندما 

يكون ذلك متاحا

اضغط للقبول أو االختيار 

اضغط للرجوع مستوى واحد، واضغط طوياًل 
إلظهار شاشة WebMedia الرئيسية

التنقل في مستعرض إنترنت ...

اضغط للتنقل في تاريخ صفحات الويب 

اضغط لتحرك صفحة الويب ألعلى أو ألسفل 
من أجل تنقل سهل

إضافة تطبيق ...

 App Gallery افتح

اختر بلًدا*2

أضف تطبيًقا باتباع التعليمات على 
 WebMedia الشاشة. اذهب إلى شاشة

الرئيسية للعثور على التطبيق املضاف.

قفل/فتح تطبيق ...

ميكنك تقييد الوصول إلى تطبيقات معينة 
بقفلها بواسطة رمز pin )رقم تعريف 

شخصي(. بينما يكون التطبيق مميزًا، 
اضغط لتقفله/تفتحه

 WebMedia اخلاص بـ PIN أدخل رمز
)ليس رمز PIN اخلاص بالتليفزيون(*3

اقبل الرمز

DTV

BACK
0 – 9

2*ميكنك إضافة تطبيقات من بالد مختلفة. ومع ذلك، بعض 

 التطبيقات رمبا تكون مقفلة بواسطة جهة البث.
3*إذا لم تختر رمز PIN، فإن في املرة األولى التي تنشط فيها 

WebMedia، سيطلب منك إعداد رمز PIN قبل أن تتمكن 

من قفل التطبيق.

متواصل …



38

WebMedia >>

إنعاش صفحة ... 

ميكنك إنعاش صفحة إذا كانت يتم حتديثها تكرارًا، مثل التنبؤ 
بالطقس أو الصحف على اإلنترنت.

إضافة عالمة مرجعية ...

بينما تكون في صفحة ويب، اضغط MENU إلظهار شفافة 
قائمة. اضغط 2 إلضافة عالمة مرجعية ملوقع الويب هذا حتديًدا.

تخزن العالمات املرجعية املضافة في تطبيق اإلنترنت. اذهب 
إلى شاشة WebMedia الرئيسية واختر تطبيق اإلنترنت 

لترى العالمة املرجعية املضافة.

فحص معلومات حماية الصفحة ... 

مستخدًما قائمة معلومات احلماية، ميكنك فحص URL موقع 
الويب واسترجاع معلومات احلماية.

... NOW ON TV تغيير مصدر

يعرض NOW ON TV معاينة ملا يعرض باملصدر املختار. 
مثالً، إذا اخترت HDMI 1 كمصدر وكان لديك مستقبل 

إرسال تليفزيون رقمي موصالً، فسيكون لديك معاينة للبرنامج 
احلالي.

 WEBMEDIA ويكون املصدر قد مت اختياره في قائمة
.SETTINGS

بينما تكون WEBMEDIA مختارة كمصدر، اضغط 
MENU إلظهار شفافة قائمة WebMedia. تظهر أزرار 

وحدة التحكم عن بعد إلى اليمني بالقائمة، والوظائف التي 
تتحكم فيها إلى اليسار. 

SOURCE LIST

RECORDINGS

SETUP

REFRESH 

BOOKMARK

SECURITY INFORMATION

WEBMEDIA SETTINGS

1

2

3

4

 select
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HomeMedia

كما ميكنك إظهار NOW PLAYING MUSIC بضغط 
 .Music اضغط ،Beo6 ثم الزر األحمر. في MENU

H.MEDIA*1 يكون في Beo4 LIST. ميكنك أيًضا 

 ،SOURCE LIST إظهار القائمة الرئيسية، اختر
ميز HOMEMEDIA، واضغط زر الوسط لتنشيط 

 .HomeMedia 

2*أثناء عروض شرائح الصور أو عرض الفيديو، ال ميكنك 

التنقل في املسارات أو أن توقف مؤقًتا ملفات املوسيقى.

 NOW أثناء االستماع إلى موسيقاك، ميكنك رؤية قائمة

PLAYING مع غالف ومعلومات عن الفنان والعنوان واملسار، 

إذا كان متاًحا. وعندما تتصفح أو تشغل ملفات املوسيقى 

والصور والفيديو، ميكنك أن تضغط الزر األزرق إلظهار 

معلومات إضافية. 

االستماع إلى املوسيقى ... 

وصل وسيلة تخزين موسيقاك 

اضغط لتنشيط زر املصدر املخصص 
ملتصفح الوسائط املتعددة، مثالً، 

 1*H.MEDIA

اضغط الختيار وسيلة تخزين موسيقاك 
واضغط زر الوسط 

إذا كانت وسيلة التخزين خادم وسائط 
متعددة، اضغط لتميز قائمة املوسيقى أو 

املجلد واضغط زر الوسط 

اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط 
زر الوسط لتفتح املجلد أو لتبدأ تشغيل 

امللف 

اضغط للتنقل في املسارات أثناء االستماع. 
اضغط متواصاًل لتنتقل إلى بداية تسجيل 

أثناء االستماع. اضغط مرة أخرى لتغير 
سرعة االنتقال إلى بداية تسجيل*2 

اضغط للتنقل في املسارات أثناء االستماع. 

اضغط لتوقف مؤقتًا 

اضغط الستئناف التشغيل 

اضغط للرجوع خالل القوائم السابقة 
أو اضغط متواصاًل للعودة إلى القائمة 

الرئيسية 

ميكنك تشغيل ملفات املوسيقى والفيديو 
وتصفح الصور املخزنة إما على وسيلة 

تخزين أو في منتج آخر موصل عن طريق 
DLNA/ خادم وسائط متعددة به إمكانية

نة. يتاح لك الوصول إلى قائمة  UPnP ممكَّ

HOMEMEDIA عندما توصل وسيلة 

تخزين بالتليفزيون. 

إذا كنت تخزن موسيقى وصورًا، ميكنك أن 
تشغل املوسيقى وتعود إلى القائمة الرئيسية 
لتشغل عرض شرائح لصورك. وميكنك عندئذ 
تشغيل املوسيقى ورؤية صورك في نفس الوقت. 

 USB تشمل وسائل التخزين، على سبيل املثال، وسائل

واألقراص الصلبة العادية املوصلة عن طريق USB أو 

اإليثرنت. 

ملعرفة التنسيقات املدعمة، انظر 

 .www.bang-olufsen.com/guides

HomeMedia استخدام

H.MEDIA

STOP

PLAY

BACK

selectinfoTuesday 15 November, 2011 08:35

HOMEMEDIA 

NEW VOLUME  USB

111110_1586.jpg 

Hey, Hey Helen 

Mamma Mia 

IMG_0548.MOV 

RANDOM  |  REPEAT

متواصل …

http://www.bang-olufsen.com/guides
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 HomeMedia >>

عرض ملفات الفيديو ... 

وصل وسيلة تخزين ملفات الفيديو 

اضغط لتنشيط زر املصدر املخصص 
ملتصفح الوسائط املتعددة، مثالً، 

 H.MEDIA*1

اضغط الختيار وسيلة تخزين ملفات الفيديو 
واضغط زر الوسط 

إذا كانت وسيلة التخزين خادم وسائط 
متعددة، اضغط لتميز قائمة فيديو أو مجلد 

واضغط زر الوسط 

اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط زر 
الوسط لتفتح املجلد أو لتبدأ تشغيل امللف 

اضغط لتوقف مؤقتًا 

اضغط الستئناف العرض

اضغط لتتنقل دقيقة بدقيقة اضغط 
متواصاًل لتنتقل إلى مسار. اضعط مرة 

أخرى لتغيير سرعة االنتقال إلى بداية تسجيل 

اضغط لالنتقال إلى الصورة السابقة أو التالية 

اضغط لتذهب إلى نقطة محددة في الوقت 
في امللف 

اضغط للخروج من عرض الفيديو والعودة 
إلى شاشة متصفح الوسائط املتعددة أو 
الرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط 

متواصاًل للعودة إلى القائمة الرئيسية 

ميكنك أيًضا إظهار NOW PLAYING VIDEO بضغط 
.Video اضغط ،Beo6 ثم الزر األصفر. في ،MENU

لتدوير صورة يسارًا أو مييًنا، اضغط MENU ثم 2 أو 3 أو 
ا. في Beo6، اضغط  استخدم زر التنقل يسارًا أو ميينً

.> Rotate أو Rotate <

 NOW SHOWING PHOTO كما ميكنك أن تظهر
.Photo اضغط ،Beo6 ثم الزر األخضر. في ،MENU بضغط

H.MEDIA*1 يكون في Beo4 LIST. ميكنك أيًضا 

 ،SOURCE LIST إظهار القائمة الرئيسية، اختر
ميز HOMEMEDIA، واضغط زر الوسط لتنشيط 

 .HomeMedia

تصفح الصور ... 
وصل وسيلة تخزين صورك 

اضغط لتنشيط زر املصدر املخصص 
ملتصفح الوسائط املتعددة، مثالً، 

 H.MEDIA*1

اضغط الختيار وسيلة تخزين صورك 
واضغط زر الوسط 

إذا كانت وسيلة التخزين خادم وسائط 
متعددة، ميز قائمة صورة أو مجلد واضغط 

زر الوسط 

اضغط لتصفح ملفاتك ومجلداتك واضغط 
زر الوسط لتفتح املجلد 

اضغط لتفتح صورتك في عرض شاشة 
كاملة. يبدأ عرض الشرائح تلقائًيا 

اضغط إليقاف عرض الشرائح 

اضغط ملواصلة عرض الشرائح

اضغط لتنتقل إلى الصورة السابقة أو 
التالية، أيًضا في منط اإليقاف املؤقت 

اضغط للتنقل في امللفات أثناء العرض. 

اضغط إلظهار املعلومات عن الصورة احلالية. 
 )Information اضغط :Beo6(

اضغط للخروج من عرض شرائح والعودة 
إلى شاشة املتصفح أو الرجوع خالل القوائم 

السابقة أو اضغط متواصاًل للعودة إلى 
القائمة الرئيسية

H.MEDIA

STOP

PLAY

1 – 9

BACK

H.MEDIA

STOP

PLAY

BACK

متواصل …
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إذا لم تشغل HomeMedia ملدة 30 ثانية تقريًبا، فإنه 
 NOW سينتقل إلى منط املشغل حيث تظهر فقط معلومات

PLAYING. اضغط BACK إلعادة قائمة املتصفح على 

الشاشة. ميكنك أيًضا تنشيط منط املشغل يدوًيا بضغط 
.HomeMedia بينما تظهر قائمة الرئيسية BACK

ميكنك اختيار تشغيل ملفات املوسيقى أو تصفح صورك 

بترتيب عشوائي أو تكرار التشغيل أو التصفح عندما تنتهي 

من جميع ملفات املوسيقى أو الصور أو الفيديو. كما 

ميكنك إعداد تأخير لعرض الشرائح لتحديد طول الوقت 

الذي تعرض فيه كل صورة قبل أن تظهر الصورة التالية. 

إلظهار قائمة SETTINGS، اضغط MENU ثم اضغط 4. 
 .Settings اضغط ،Beo6 في

أثناء تدوير صورة، يعاد إعداد موقت تأخير عرض الشرائح. 

ميكنك أيًضا العثور على HOMEMEDIA إذا أظهرت 
 .SETUP القائمة الرئيسية واخترت قائمة

عمل إعدادات الوسائط املتعددة  عاين قائمة امللفات التي مت اختيارها مؤخرًا 

ميكنك أن ترى قائمة قصيرة بامللفات التي اخترتها مؤخرًا 

من وسائل التخزين املوصلة حالًيا. 

اضغط زر املصدر املخصص ملتصفح 
الوسائط املتعددة لتنشيط، مثالً، 

H.MEDIA.*1 تكون امللفات التي مت 

اختيارها مؤخرًا مسرودة حتت قائمة وسائل 
التخزين املكتشفة

اضغط لتمييز ملف تريد أن تشغله واضغط 
زر الوسط 

حملو قائمة االختيارات األخيرة، اضغط MENU ثم 1. في 
 .Clear History اضغط ،Beo6

H.MEDIA*1 يكون في Beo4 LIST. ميكنك أيًضا 

 ،SOURCE LIST إظهار القائمة الرئيسية، اختر
ميز HOMEMEDIA، واضغط زر الوسط لتنشيط 

 .HomeMedia

H.MEDIA

RANDOM  |  REPEAT

مثال لنمط املشغل.
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 Sleep Timers

تليفزيونك به Sleep Timer مدمج مما 
يعني أنه ميكنك جعله يغلق بعد عدد محدد 

لتنشيط Sleep Timer بواسطة Beo6 … من الدقائق. 

Off اضغط تكرارًا الختيار عدد الدقائق أو
ميكنك جعل التليفزيون يغلق تلقائًيا بعد عدد من الدقائق. 

 … Beo4 بواسطة Sleep Timer لتنشيط

 1*Beo4 في شاشة SLEEP اضغط إلظهار

اضغط تكرارًا إلى أن يظهر عدد الدقائق 
املطلوب أو OFF في شاشة عرض 

التليفزيون.

1*إلظهار SLEEP في Beo4، يجب أواًل إضافتها إلى قائمة 

 .Beo4 وظائف

 Sleep Timer إعداد

LIST

SLEEP

Sleep
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إعدادات الطاقة 

إذا كنت تريد لتليفزيونك أن يبدأ التشغيل 
 Quick-Start Timer أسرع، ميكنك إعداد

لفترة زمنية واحدة أو اثنتني محددتني. سيزيد 
ذلك استهالك طاقة االستعداد خالل هاتني 

الفترتني مقارنة بعندما يكون التليفزيون في 
منط االستعداد العادي. 

من ناحية أخرى، ميكنك اختيار توفير الطاقة 
في عدد من الوظائف األخرى في التليفزيون، 
مثل الصوت والصورة والشبكة. وعندما تعد 

توفير الطاقة للصورة، تظهر معاينة تبني 
لك نوعية الصورة لكل خيار مما يسهل 

لك اختيار اقتران استهالك الطاقة ونوعية 
الصورة التي تناسبك أكثر. 

في قائمة AUTO STANDBY، ميكنك 
إعداد التليفزيون لكي يغلق نفسه تلقائًيا بعد 

مرور بعض الوقت بدون تشغيل. 

عندما تنشط AUTO STANDBY، ستظهر رسالة على 
شاشة التليفزيون إذا لم يتم تشغيل التليفزيون خالل الوقت 

املعد في القائمة. عندئذ يتحول التليفزيون إلى االستعداد إذا 
لم تشغله. 

عند عدم اكتشاف إشارة مصدر ملدة 15 دقيقة، يتحول 
التليفزيون إلى منط االستعداد. 

1*إذا كانت Quick-Start Timer نشطة، سيشتغل 

التليفزيون خالل ثوان. إذا كنت تستقبل إشارة التليفزيون من 
مستقبل إرسال تليفزيون رقمي موصل، فإن زمن بدء تشغيل 

التليفزيون يتأثر أيًضا بزمن بدء تشغيل مستقبل إرسال 
التليفزيون الرقمي. إعداد Quick-Start Timer سيزيد 

استهالك الطاقة خالل الفترة احملددة.

أعد استهالك الطاقة من أجل االستعداد والصوت والصورة 

والشبكة. ميكن إعداد التليفزيون لكي يحول نفسه إلى 

منط االستعداد بعد مضى بعض الوقت بدون تشغيل. 

ويكون إعداد املصنع 4 ساعات. وهذه الوظيفة تنطبق فقط 

في منط الصورة، وليس في منط الصوت. 

لتقليل زمن بدء التشغيل أو إعداد منط االستعداد، اعرض 
 1*.STANDBY قائمة

.SOUND لعمل إعدادات توفير الطاقة للصوت، أظهر قائمة

.PICTURE لعمل إعدادات توفير الطاقة للصورة، أظهر قائمة

لعمل إعدادات توفير الطاقة للشبكة، أظهر قائمة 
.NETWORK

إعداد استهالك الطاقة 

MENU    
  SETUP   
  POWER SAVING   
   STANDBY   
   SOUND   
   PICTURE   
   NETWORK   
   …   
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التحكم في الوصول 

 ACCESS CONTROL تتيح لك قائمة
تنشيط قفل حماية أطفال لتتمكن من قفل 

قنوات محددة. كما ميكنك إعداد تقييم 
محتوى الذي يحدد البرامج التي تتطلب منك 

أن تدخل رمزًا للوصول. 

عندما تعرض قائمة قنوات، ميكنك قفل وفتح 
قنوات ملنع آخرين من مشاهدتها. وإذا قفلت 

قناة في القائمة الرئيسية، فإنها ستكون 
مقفلة في جميع مجموعات القنوات التي 

تكون فيها أيًضا. وعندما حتاول الوصول إلى 
قناة مقفلة، سيطلب منك إدخال رمز الوصول. 

 PIN نظام التحكم في الوصول ليس هو نظام رمز

)رقم التعريف الشخصي( للتليفزيون، لكن رمبا يكون 

أسهل لك إذا اخترت نفس الرمز للنظامني كليهما. 

 PIN أيًضا، رمز الوصول املوضح هنا ليس هو نفسه رمز

الذي حتصل عليه مع البطاقة الذكية. ملعلومات عن 

رمز PIN للبطاقة الذكية، اتصل مبقدم اخلدمة. 

 

في بعض األسواق، ال ميكن تعطيل التحكم في الوصول 
للبرامج التي تقييمها 18 عاًما ويجب عليك أن تدخل رمز 

الوصول في كل مرة تشاهد فيها برنامًجا. 

في بعض األسواق، ال ميكن اختيار رمز الوصول "0000". 

إذا نسيت رمزك ... 

 ACCESS إذا نسيت رمز الوصول، اعرض قائمة
CONTROL واضغط "9999" ثالث مرات. سيتم تعطيل 

نظام التحكم في الوصول ويجب أن متكنه مرة أخرى وتدخل 
رمز وصول جديد. الحظ أن تعطيل نظام التحكم في الوصول 

يكون ممنوًعا بواسطة بعض مقدمي البرامج.

مكن رمز الوصول بحيث ميكنك قفل قنوات ومنع اآلخرين 

من حترير قوائم قنوات. كما ميكنك إعداد تقييم محتوى 

لتقييد الوصول إلى برامج معينة تتجاوز التقييم الذي 

تختاره، إذا كانت معلومات التقييم متاحة من مقدم اخلدمة. 

ميكنك دائًما تغيير رمز الوصول. وفي املرة األولى التي تظهر 

فيها قائمة ACCESS CONTROL، سيطلب منك اختيار 

رمز وصول جديد. 

إعداد نظام التحكم في الوصول 

MENU    
  SETUP   
  ACCESS CONTROL   
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 HDMI Matrix

HDMI Matrix في حد ذاتها هي منتج 

مادي ميكن توصيله ليتيح لك توصيل 32 
مصدرًا خارجًيا بـ 32 تليفزيوًنا في غرف 

مختلفة والوصول إلى املصادر إما على نحو 
فردي من كل تليفزيون أو مًعا من عدة غرف 

 عن طريق وحدة التحكم عن بعد 
 .Beo4/Beo6

… HDMI MATRIX اإلعدادات في قائمة

في قائمة HDMI MATRIX، ميكنك اختيار إعدادات من 
.HDMI Matrix أجل

 ...HDMI Matrix توصيل

 .HDMI MATRIX افتح قائمة  > 
<  ميز MATRIX CONNECTED واستخدم زر التنقل 

يسارا لفتح االختيار. 
اختر أحد مقابس HDMI واضغط زر الوسط مرتني.  >

<  نزل جدول PUC ملصدر HDMI املوصل. اتبع 
التعليمات على الشاشة.

ميز جدول PUC الذي نزلته واضغط زر الوسط.  >
اختر أحد مقابس HDMI واضغط زر الوسط.  >

.PLUG اختر نوع التحكم ليكون  >
اختر منط التضمني.   >

 .HDMI Matrix اضغط زر الوسط لتخزين إعدادات  >
اضغط زر الوسط للمواصلة.   >

اآلن أصبحت HDMI Matrix مهيأة. عندئذ عليك تهيئة 
 SOURCE في قائمة HDMI Matrix املصادر املوصلة بـ
LIST SETUP. ويتم عمل ذلك بنفس الطريقة مثل األجهزة 

املوصلة األخرى. 

إذا عطلت في وقت الحق تهيئة HDMI Matrix مخزنة 
بإعداد احلقل HDMI Matrix على NO، فإن إعداداتك من 

أجل INPUTS تظل محفوظة. ويعني ذلك أنك إذا أعددت فيما 
بعد احلقل على YES، فإن اإلعدادات تظهر من جديد. 

 إللغاء تهيئة مصدر انظر صفحة 14.

يجب أن يتولى تاجر جتزئة Bang & Olufsen توصيل وإعداد 

 .HDMI Matrix

–  إذا كنت تستخدم وحدة حتكم عن بعد Beo6، يجب إعادة 
 .HDMI Matrix تهيئتها قبل أن تتمكن من استخدام

–  ال ميكنك توصيل أكثر من HDMI Matrix في إعداد واحد. 
MENU    

  SETUP   
  PRODUCT INTEGRATION   
   B&O CONNECT
   HDMI MATRIX
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 PIN نظام رمز

الغرض من نظام رمز PIN هو جعل 
االستخدام العادي لتليفزيونك مستحياًل 

لشخص ال يعرف رمز PIN. وأنت تختار 
 .PIN تنشيط أو عدم تنشيط نظام رمز

عند متكني نظام رمز PIN وفصل التليفزيون 
من مصدر الكهرباء ملدة 15–30 دقيقة، فإن 

نظام رمز PIN يصبح منشًطا. 

عند إعادة توصيل التليفزيون وتشغيله، فإنه 
يغلق نفسه تلقائًيا بعد ثالث دقائق إذا لم 

 .PIN تدخل رمز

مهم! إذا ظهرت لك رسالة تطلب منك رمز PIN في 

أول مرة تشغل فيها التليفزيون، أدخل رمز PIN، الذي 

 .Bang & Olufsen حصلت عليه من تاجر جتزئة

 PIN تنشيط نظام رمز

إذا غيرت رمز PIN أكثر من خمس مرات خالل ثالث ساعات، 
تصبح قائمة PIN CODE غير قابلة للوصول إليها ملدة ثالث 
ساعات، بشرط أن يكون التليفزيون غير مفصول من مصدر 

الكهرباء. وفصل التليفزيون يعيد ضبط مدة الساعات الثالث. 

إذا فقدت أو نسيت رمزك السري، اتصل بتاجر جتزئة 
Bang & Olufsen. يستطيع تاجر التجزئة تزويدك برمز 

 .PIN رئيسي، الذي يعطل عمل رمز

إذا كان نظام رمز PIN منشًطا بالفعل، سيطلب منك إدخال 

رمز PIN عندما تعرض قائمة PIN CODE. وميكنك تنشيط أو 

إلغاء تنشيط رمز PIN في جميع األوقات وميكنك تغييره.

إذا ضغطت بغير قصد زرًا خطأ أثناء إدخال رمز، اضغط الزر 
األصفر حلذف رقم أو اضغط الزر األحمر حملو حقل مدخل. 

إدخال رمز غير صحيح خمس مرات سيؤدي إلى غلق 
التليفزيون ملدة ثالث ساعات، وال ميكن تشغيله خاللها. 

سيومض مبني االستعداد باللون األحمر سريًعا.

MENU    
  SETUP   
  PIN CODE   
   …   
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حتديث البرمجيات واخلدمة 

ميكنك أن تبحث عن معلومات عن نسخة البرمجيات 

احلالية وتاريخ إصدارها وأي إشعارات إصدار متاحة. 

رؤية معلومات البرمجيات 

نحن ننصح بأن متّكن حتديث برنامج 
التشغيل تلقائيا بتليفزيونك لضمان أن 

يكون التليفزيون لديه دائما أحدث امليزات 
والوظائف. 

إذا كان تليفزيونك معًدا في نظام مع 
BeoLink Converter NL/ML، فإنه من 

الضروري أن متكن حتديث النظام التلقائي 
لضمان أن تكون جميع املنتجات في نظامك 

هي األحدث وقادرة على االتصال. 

ميكنك دائما البحث عن معلومات برنامج 
التشغيل وحتديث برنامج تشغيل التليفزيون 

يدويا. 

حتديث برنامج التشغيل 

لتنزيل حتديثات البرنامج املتاحة، يجب أن يكون التليفزيون 

متصالً باإلنترنت. يوصى بأن تعد التليفزيون لكي يحدث 

البرنامج تلقائًيا.

ميكنك أيًضا تنزيل حتديثات برنامج التشغيل من 

www.bang-olufsen.com على وسيلة USB. وصل وسيلة 

USB في منفذ USB بلوحة التوصيالت. 

ا أيًضا حتديث برامج التشغيل  في بعض األسواق، يكون ممكنً

عن طريق إشارة الهوائي )OAD(. عندما حتدث عن طريق 

إشارة الهوائي، فإن بعض التحديثات تكون مطلوبة وال 

ميكن إلغاؤها. 

اتصل بتاجر التجزئة ملزيد من املعلومات عن حتديثات 

برنامج التشغيل. 

أثناء حتديث التليفزيون ببرنامج تشغيل جديد، سيومض مبني 
االستعداد باللون األحمر ويجب أن يظل التليفزيون موصاًل 

مبصدر الكهرباء. 

حتديث النظام … 

 BeoLink Converter NL/ML إذا كان لديك نظام معد مع

وعدة منتجات Bang & Olufsen، فإن النظام بالكامل يتم 

حتديثه، عندما تبحث عن حتديثات. ويجب عليك متكني 

التحديث التلقائي لبرنامج تشغيل النظام في قائمة 

التليفزيون. وعندئذ سيتم تنزيل حتديثات برنامج التشغيل 

املتاحة جلميع منتجات Bang & Olufsen في إعدادك تلقائيا 

بصفة منتظمة.*1 

1*ميكنك فقط متكني أو تعطيل التحديثات التلقائية للبرنامج 

بالنظام كامال وليس مبنتج منفصل. 

MENU   
  SETUP   
  SERVICE   
   LATEST RELEASE

MENU    
  SETUP   
  SERVICE   
   SOFTWARE UPDATE   
    CHECK FOR UPDATE
    AUTO SYSTEM UPDATES 

http://www.bang-olufsen.com
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عادة أنت تهيء املصدر عندما توصله حسب الشرح في 

صفحة 13 لكن ميكنك أيًضا تنزيل جدول PUC فيما بعد. 

إذا كان جدول PUC الذي تبحث عنه ليس في القائمة، أو إذا 

كنت حتتاج إلى مزيد من املعلومات عن جداول PUC عموما، 

 .Bang & Olufsen اتصل بتاجر جتزئة

ميكنك أيضا حذف جداول PUC، ومع ذلك، يجب عليك أوال 
 .PUC أن تلغي تهيئة املنتج املوصل الذي ينتمي إلى جدول

انظر صفحة 14. 

 ،IR الذي يتم التحكم فيه بواسطة PUC اعتماًدا على جهاز
قد يكون عليك أن تضغط SHIFT + 9 في Beo4 لتشغيل 

.Beo4 في LIST في SHIFT اجلهاز. وميكن العثور على

 PUC تنزيل أو إزالة جداول مع اتصال إنترنت، ميكنك تنزيل جداول 
 Peripheral Unit Controller )PUC(
مما ميكنك من تشغيل جهاز موصل، مثل 
مستقبل إرسال تليفزيون رقمي، بواسطة 
 .Beo4/Beo6 وحدة التحكم عن بعد

جداول PUC تكون متاحة ملنتجات ماركات 
أخرى كثيرة، مثل شاشات التليفزيون وأجهزة 

العرض ومشغالت دي في دي ومستقبالت 
إرسال التليفزيون الرقمي وأجهزة ألعاب 

الفيديو. وقائمة جداول PUC على اإلنترنت 
يتم حتديثها وتوسعتها بصفة منتظمة. 

 Peripheral Unit Controller جداول

 MENU   
  SETUP   
  SERVICE   
   PUC MANAGEMENT   
    PUC DOWNLOAD
    PUC CLEAN-UP
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النص الرقمي

 ،Digital Text/MHEG يدعم التليفزيون
التي تكون مطلوبة في بعض البالد ووحدات 
CA، ضمن أشياء أخرى لتنشيط تطبيقات 

MHEG املختلفة عندما تتاح لقناة. عند 

متكني Digital Text، سيختلف تشغيل 
التليفزيون بواسطة Beo4 في بعض 

اجلوانب القليلة عن املذكورة في هذا الدليل. 

 Digital Text/MHEG متكني تشغيل

ميكن أن تختلف ميزات Digital Text في املظهر ويتم 
تنشيطها بضغط Text أو زر ملون. 

نة وال تظهر أي قائمة على  عندما تكون Digital Text ممكَّ
الشاشة، يجب أن تضغط MENU قبل أن تضغط زرًا ملوًنا 

لتنشيط وظيفة.

 ،Digital Text تتطلب تنشيط CA إذا كان بلدك أو وحدة

فإنك حتتاج إلى متكني وظيفة Digital Text بنفسك. 

MENU    
  SETUP   
  DIGITAL TEXT   
   …
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النص التليفزيوني 

ميكنك تشغيل النص التليفزيوني من خالل 
شريط القوائم في أعلى صفحة النص 

التليفزيوني أو أزرار األسهم بوحدة التحكم عن 
بعد. كما ميكنك تخزين صفحات النصوص 

التليفزيونية املفضلة للرجوع إليها سريًعا.

إذا كانت Digital Text ممكنة وهناك تطبيق MHEG متاح 

للقناة احلالية، فإن ضغط TEXT سينشط هذا التطبيق 

وليس وظيفة النص التليفزيوني العادية.

 TEXT عندما يكون النص التليفزيوني منشًطا، اضغط

للتبديل بني منطي الشاشة الثنائية والشاشة الكاملة.

إليقاف قلب الصفحات الفرعية … 

اضغط إليقاف القلب، أو ...

... انتقل إلى HALT واضغط

اضغط الختيار صفحة فرعية

ابدأ القلب من جديد

لتكبير صفحة النص التليفزيوني … 

LARGE اضغط لالنتقال إلى

اضغط للتبديل بني النصفني العلوي 
والسفلي للصفحة واملشاهدة العادية

إلظهار النص املخفي بصفحة نص تليفزيوني، انتقل إلى 
REVEAL واضغط زر الوسط.

لبدء واخلروج من النص التليفزيوني ... 

اضغط للوصول إلى صفحة بدء النص 
التليفزيوني

اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة

اضغط متواصاًل للخروج من النص 
التليفزيوني

لالنتقال إلى صفحة ... 

صل إلى صفحات النص التليفزيوني التي 
تريد رؤيتها

اضغط للتنقل في الصفحات ألعلى أو 
ألسفل

 PAGE اضغط لتنتقل إلى 
وتتنقل، أو ...

... اضغط الختيار صفحة

اضغط لتذهب إلى صفحات الفهرس

التشغيل اليومي

TEXT

BACK

BACK

0 – 9

0 – 9

STOP

أو
0 – 9
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إلظهار ترجمات النص التليفزيوني لبرنامج … 

إذا أردت ظهور ترجمات النصوص التليفزيونية املتاحة تلقائًيا 
لبرنامج معني، خزن صفحة ترجمات النصوص التليفزيونية 

كصفحة MEMO رقم 9. 

قد ترغب في الرجوع إلى صفحات MEMO للنصوص 

التليفزيونية سريًعا، مثالً، إذا كنت ذاهًبا للعمل وترغب 

في مراجعة معلومات حالة املرور بواحدة من خدمات النص 

التليفزيوني. 

 … MEMO ملشاهدة صفحات

اضغط إلظهار النص التليفزيوني 

 MEMO اضغط للتنقل بني صفحات

 … MEMO حلذف صفحة

اضغط لنقل املؤشر إلى SETUP واضغط 
زر الوسط 

 MEMO اضغط لنقل املؤشر إلى صفحة
التي تريد حذفها واضغط الزر األصفر 

 MEMO االستخدام اليومي لصفحات

تتاح تسع صفحات MEMO خلدمة النص التليفزيوني لكل 

قناة تليفزيون. 

 … MEMO إلنشاء صفحة

أظهر الصفحة التي كثيرًا ما تشاهدها 

اضغط لنقل املؤشر على طول شريط القوائم 
إلى SETUP واضغط زر الوسط. ستظهر 

9 منافذ MEMO املتاحة بالرقم 

اضغط لتخزين الصفحة احلالية. سينتقل 
املؤشر إلى منفذ MEMO املتاح التالي 

اضغط الختيار صفحة النص التليفزيوني 
التالية التي تريد تخزينها 

كرر اإلجراء لكل صفحة تريد تخزينها 

اضغط ملغادرة إعداد MEMO، انقل 
املؤشر إلى BACK بشريط قوائم النص 

التليفزيوني واضغط زر الوسط 

تخزين صفحات النصوص التليفزيونية املفضلة

<< النص التليفزيوني

TEXT

0 – 9

0 – 9
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 Peripheral Unit تعمل وحدة
)Controller )PUC املضمنة كمترجم بني 
أجهزة الصورة املوصلة مثل مستقبل إرسال 
تليفزيون رقمي، أو مسجل فيديو أو مشغل 

 DVD، ووحدة التحكم عن بعد 

 .Bang & Olufsen

 استخدم وحدة التحكم عن بعد 
 Bang & Olufsen للوصول إلى 

 الوظائف التي يوفرها جهازك الذي ليس 
 .Bang & Olufsen

عندما تشغل اجلهاز، تكون الوظائف 
متاحة عن طريق شفافة قائمة على شاشة 

 .Beo6 التليفزيون، أو عن طريق شاشة

ملعرفة شرح الوظائف املتنوعة التي يوفرها 
جهازك، ارجع إلى دليل املنتج. 

بعض ميزات ووظائف التليفزيون قد ال تتاح عند 

 توصيل أجهزة ليست Bang & Olufsen. ال تدعم 

Bang & Olufsen جميع أجهزة الصورة املوصلة. وملزيد 

من املعلومات حول األجهزة املدعمة، اتصل بتاجر جتزئة 

 .Bang & Olufsen

 Beo أو Beo4 تشغيل أجهزة أخرى باستخدام

 Beo4 التشغيل املباشر بواسطة

إذا كنت تعرف زر Beo4 امللون الذي ينشط الوظيفة التي 

تريدها، ميكنك تنشيط الوظيفة بدون عرض شفافة 

القائمة أوالً. 

بينما يشتغل اجلهاز … 

اضغط لتنشيط وظيفة 

 Programme اضغط متواصاًل إلظهار
 "Now/Next" أو شريط إعالن Guide

على الشاشة إذا كنت تستخدم جهازًا يدعم 
تلك الوظائف 

اضغط لتنشيط الوظيفة التي تريدها 

بعض أجهزة PUC التي يتم التحكم فيها بواسطة IR يجب 
تشغيلها باستخدام SHIFT + 9 في وحدة التحكم عن بعد 

.Beo4 LIST في SHIFT وميكن العثور على .Beo4

بواسطة وحدة حتكم عن بعد Beo4، تكون بعض الوظائف 

متاحة مباشرة عن طريق Beo4 عندما تشغل اجلهاز. كما 

أن هناك وظائف إضافية تكون متاحة من خالل شفافة 

قائمة تظهرها أنت على الشاشة. وفي هذه القائمة، 

ميكنك رؤية أزرار Beo4 التي تنشط خدمات أو وظائف 

معينة. 

ميكن لتاجر جتزئة Bang & Olufsen أن يقدم لك منظرًا عاًما 

لـ "خريطة PUC" الذي يوضح تشغيل األجهزة املوصلة 

بواسطة Beo4 مبزيد من التفاصيل.

اضغط زر املصدر املهيأ جلهاز موصل 
 .DVD لتشغيله، مثل

اضغط إلظهار القائمة الرئيسية التي تشمل 
الوظائف املرتبطة باملصدر 

اضغط لتنشيط الوظيفة التي تريدها

 Beo4 استخدام وحدة التحكم عن بعد

DVD

MENU

1 – 9

أو

MENU

1 – 9

SOURCE LIST

RECORDINGS

SETUP

RECORD 

PROGRAMME GUIDE

CHANNEL/STATION LIST

INFORMATION

CHANNEL/STATION GROUPS

SUBTITLE LANGUAGE

AUDIO LANGUAGE

HBBTV

ACCESS CA-UNITS

1

2

3

4

5

مثال لشفافة قائمة. تظهر أزرار Beo4 إلى اليمني بالقائمة، 
والوظائف التي تتحكم فيها إلى اليسار. ورمبا تسرد القائمة 
أيًضا أزرار وحدة التحكم عن بعد املصاحبة جلهازك املوصل. 
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Beo6 أو Beo4 تشغيل أجهزة أخرى باستخدام >>

مثال لعرض شاشة Beo6 املستخدم لتشغيل مستقبل إرسال 
تليفزيون رقمي. 

الوظائف الرئيسية جلهازك ميكن تشغيلها بواسطة وحدة 

التحكم عن بعد Beo6. ورمبا ال تدعم Beo6 جميع الوظائف. 

وتظهر اخلدمات والوظائف املتاحة في شاشة Beo6 عندما 

تنشط اجلهاز. 

اضغط زر مصدر لتشغيل جهاز موصل، 
 DVD مثل

اضغط الزر في شاشة Beo6 الذي ينشط 
الوظيفة التي تريدها، أو ...

... اضغط إلظهار القائمة الرئيسية التي 
تشمل الوظائف املرتبطة باملصدر 

اضغط الزر الذي ينشط الوظيفة التي 
تريدها 

 Beo6 استخدام وحدة التحكم عن بعد

 DVD

 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 

DVD

…

Menu

1 – 9

أو
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إعدادات الشبكة 

ميكنك إعداد التليفزيون لشبكة إما بواسطة 
 اتصال سلكي أو السلكي. ومن أجل 

 االتصال األكثر اعتمادية، تنصح 
Bang & Olufsen بعمل اتصال سلكي. 

كما تنصح Bang & Olufsen بأن 
تستخدم موجه ونقطة وصول منفصلني - 

موجه Network Link - لضمان التشغيل 
األكثر اعتمادية للملفات الرقمية. 

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

Bang & Olufsen

في بعض األسواق، ال ميكن إعداد اتصال السلكي، ويجب 

أن تستخدم اتصاالً سلكًيا بدالً منه. 

عمل اتصال سلكي 

 1*.LAN اضغط الزر األخضر لتتمكن من تسمية اتصال  >
 LAN اضغط زر الوسط لتخزين االسم والعودة إلى قائمة  >

 .SETTINGS

 .CONFIGURATION استخدم زر التنقل ألسفل لتمييز  >
<  استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني الختيار تهيئة 

 .AUTOMATIC أو MANUAL

اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.  >

إذا اخترت التهيئة MANUAL، يجب أن تدخل قيمة من أجل 
 GATEWAYو SUBNET MASKو IP ADDRESS 

وDNS. اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات.

 .LAN 1*ميكنك استخدام فقط حروف التينية لتسمية اتصال

وصل أحد طرفي كابل اإليثرنت باملوجه والطرف اآلخر 

للكابل مبقبس اإليثرنت بالتليفزيون. ويفترض أنك مكنت 

خدمة DHCP بشبكتك.

إذا كانت إعدادات LAN معدة لكي تتهيأ تلقائًيا، فإن 

عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم DNS يتم 

ا. وإذا كانت اإلعدادات معدة لتتهيأ يدويًا،  تعيينهم تلقائًي

أو إذا كان عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والبوابة وخادم 

DNS، لسبب ما، ال يتم تعيينهم تلقائًيا، يجب أن تتولى 

هذه املعلومات يدويًا. 

INTERNET

ISP
ROUTER

NAS

INTERNET

ISP
ROUTER

B&O 
RECOMMENDED

ROUTER

NAS

MENU    
  SETUP   
  NETWORK   
   NETWORK SETTINGS   

مثال إلعداد بسيط سواء سلكي أو السلكي.مثال إلعداد شبكة يوصى به سواء سلكيا أو السلكيا.
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<< إعدادات الشبكة 

عمل اتصال السلكي 

ه، انظر الدليل املرفق معه.  ملزيد من املعلومات عن املوجِّ

يدعم التليفزيون 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز. وملزيد من 
 .Bang & Olufsen املعلومات، اتصل بتاجر جتزئة

االتصال بشبكة السلكية يدويًا ... 

 WLAN SETTINGS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .NETWORK LIST وميز

 .NETWORK LIST اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
اضغط الزر األصفر إذا كنت تريد إنعاش قائمة الشبكات.  >
ه شبكة  <  استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لتمييز موجِّ

واضغط زر الوسط لتتمكن من إدخال كلمة املرور .
<  استخدم زر التنقل إلدخال كلمة املرور إلى الشبكة 

الالسلكية واضغط زر الوسط لتأسيس اتصال. عندما 
يظهر CONNECTED على الشاشة، فإن التليفزيون 

يكون مهيئا على النحو الصحيح بالشبكة. 
 .NETWORK اضغط زر الوسط للعودة إلى قائمة  >

فحص إشارة الشبكة الالسلكية ... 

<  أظهر قائمة NETWORK INFO وميز 
.ADVANCED INFO )WLAN(

 <  اضغط زر الوسط إلظهار قائمة 
.ADVANCED INFO )WLAN(

:LEVEL فحص قوة اإلشارة في قائمة  >

اتصال ممتاز  *****
اتصال جيد جدا   ****

اتصال جيد  ***
اتصال مستقر   **

اتصال غير مستقر  *

 الحظ أن التليفزيون يجب أن يكون متصاًل السلكًيا للوصول
إلى هذه القائمة.

إذا كان املوجه لديك به ميزة WPS )إعداد محمي السلكي(، 

ميكنك عمل اتصال السلكي بشبكتك تلقائًيا. كما ميكنك 

 DHCP عمل اتصال يدويًا. ويفترض أنك مكَّنت خدمة

بشبكتك وأن SSID ليس مخفًيا.

ا ...  االتصال بشبكة السلكية تلقائًي

 WLAN SETTINGS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .WLAN وميز

.WPS ه لتنشيط ميزة اضغط زر WPS باملوجِّ  >
 LAN استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لتمكني  >

الالسلكية وتخزين اإلعداد. 
 WLAN استخدم زر التنقل ألسفل لتمييز  >

PROTECTED SETUP واضغط زر الوسط إلظهار 

القائمة. هنا ميكنك رؤية حالة االتصال الالسلكي. عندما 
يظهر CONNECTED على الشاشة، فإن التليفزيون 

يكون مهيئا على النحو الصحيح بالشبكة. 
 .NETWORK اضغط زر الوسط للعودة إلى قائمة  >

MENU    
  SETUP   
  NETWORK   
   NETWORK SETTINGS   
   …
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<< إعدادات الشبكة 

ميكنك رؤية املعلومات عن اتصال شبكتك في قائمة 

 .NETWORK INFO

مالحظة: قد يتعرض إعداد كان يعمل جيدا فيما سبق إلى 
مشاكل مع مرور الوقت مع اختالف األوضاع احمليطة. افحص 
اتصال اإليثرنت أو جهاز التوجيه. إذا استمرت املشكلة، اتصل 

.Bang & Olufsen بتاجر جتزئة

رؤية معلومات الشبكة 

MENU    
  SETUP   
  NETWORK   
   NETWORK INFO   
   …
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 Network Link توزيع الصوت بواسطة

 BeoLink Converter NL/ML يجعل
من املمكن توزيع إشارات الصوت، ولكن ليس 

إشارات الصورة، إلى غرف أخرى في أنحاء 
املنزل. 

على سبيل املثال، ميكنك توصيل التليفزيون 
في غرفة املعيشة بنظام صوت أو صورة في 
غرفة أخرى، وبذلك ميكن "نقل" الصوت إلى 

غرف أخرى. 

 صل إلى املصادر من منتج
Bang & Olufsen آخر وشارك السماعات 

بسهولة عن طريق قائمة التليفزيون. 

بعض مقدمي احملتوى رمبا يكونون قد منعوا توزيع 
الصوت. 

ملعرفة املعلومات عن دمج إعداد صوت، انظر صفحة 59. 

توصيالت الوصلة 

يجب توصيل تليفزيون الغرفة الرئيسية بنظام غرفة 

الوصلة مع BeoLink Converter NL/ML إذا كان نظام غرفة 

 :Master Link الوصلة هو نظام صوت مع

<  وصل كابل اإليثرنت باملقبس املميز بعالمة  
ه، الذي يكون  بالتليفزيون. ثم مد الكامل إلى املوجِّ

ه املتصل باإلنترنت.  متصاًل باملوجِّ
ه والطرف اآلخر  <  وصل أحد طرفي كابل اإليثرنت باملوجِّ

 

 .BeoLink Converter NL /ML بـ
 BeoLink بـ Master Link وصل أحد طرفي كابل  >

Converter NL /ML والطرف اآلخر باملقبس 

املسمى MASTER LINK بنظام الصوت. 

منتج Bang & Olufsen مع Network Link موصل 
مباشرة بنفس الشبكة )جهاز التوجيه( مثل تليفزيونك. 

ملزيد من املعلومات عن إعدادات الشبكة، انظر صفحة 54. 

ROUTER

NAS

CONVERTER

MASTER
LINK

ETHERNETETHERNET

INTERNETISP
ROUTER
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ميكنك دمج جهاز خارجي مع التليفزيون لالستماع إلى 

املوسيقى من نظام صوت أو تليفزيون. 

 ميكنك االستماع إلى مصادر صوت وصورة من منتج 

Bang & Olufsen آخر، إذا كان املنتج موصال بنفس الشبكة 

)جهاز التوجيه( مثل التليفزيون. وعند التوصيل بنظام 

 BeoLink فإن ذلك يتطلب ،Master Link صوت بواسطة

 Converter NL/ML ليعمل مبثابة "جسر" بني الشبكة 

وMaster Link وميكنك االستماع إلى مصادر الصوت. 

في قائمة PRODUCT INTEGRATION، ميكنك اختيار 
املنتجات التي تندمج معها. ستظهر قائمة باملنتجات احملددة 

بالشبكة الرئيسية. 

الستعارة مصادر من منتج، مثل راديو أو سي دي، يجب عليك 
إعداده في قائمة CONNECT TO. الختيار املنتج، يجب 

تشغيله ليظهر كمنتج موجود بالقائمة. وبعدما تختار املنتج 
مرة واحدة في قائمة CONNECT TO، فإن املصادر التي 

ميكن استعارتها تظهر في SOURCE LIST مع ظهور رمز 
"وصلة" بجوارها. 

ميكن االستماع إلى مصدر بسماعات في غرف مختلفة في 
وقت واحد وإذا كان املنتج املوصل ليس له سماعات محلية، 

فإنه ميكن مشاركة السماعات في التليفزيون أيضا عند 
تنشيط مصدر باملنتج املوصل. وإذا كنت تريد أن تكون 

سماعات التليفزيون منشطة عندما تشغل مصدر "وصلة"، 
 .SHARE SPEAKERS يجب عليك إعداده في قائمة

ملعرفة املعلومات عن توصيل نظام صوت أو تليفزيون لدمجه 
مع تليفزيونك، انظر الصفحتني 59 و62. 

عندما يكون التليفزيون جزًءا من إعداد نظام، فإنه سيعد  
WAKE ON LAN/WLAN تلقائًيا على ON ليتمكن من 

تشغيل جهاز موصل. الحظ أن ذلك سيزيد استهالك الطاقة 
على نحو طفيف.

عندما يكون BeoLink Converter NL/ML جزء من 
نظامك، فإن ستة مصادر تكون مذكورة كمصادر تستطيع 

أن تستعيرها، سواء كان اجلهاز موصال بتلك املصادر أم 
ال. واملصادر التي ليس لها جهاز موصل ميكن إخفائها من 

 .SOURCE LIST في قائمة SOURCE LIST

 Network Link توزيع الصوت بواسطة >>

دمج جهاز خارجي 

MENU    
  SETUP   
  PRODUCT INTEGRATION   
   B&O CONNECT  
    CONNECT TO  

MENU    
  SETUP   
  PRODUCT INTEGRATION   
   B&O CONNECT  
    SHARE SPEAKERS  
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توصيل وتشغيل نظام صوت توصيل وتشغيل نظام صوت 

 Bang & Olufsen إذا وصلت نظام صوت
متوافق بالتليفزيون، فإنك حتصل على فوائد 

نظام صوت/صورة متكامل. 

شغل املوسيقى في نظام الصوت مستخدًما 
السماعات املوصلة بالتليفزيون، أو شغل 

برنامج تليفزيون وأرسل الصوت إلى سماعات 
نظام الصوت. أيضا انظر صفحة 58 عن 

مشاركة السماعات. 

ميكن وضع نظام الصوت والصورة مًعا في 
غرفة واحدة أو في غرفتني بوضع التليفزيون 
في غرفة ووضع نظام الصوت مع مجموعة 

سماعات في غرفة أخرى. 

ليست جميع أنظمة الصوت Bang& Olufsen تدعم 

االندماج مع التليفزيون. 

إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى، تذكر أن 
تعيد تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo6 بواسطة تاجر 

 .Bang & Olufsen جتزئة

بعض مقدمي احملتوى رمبا يكونون قد منعوا توزيع 
الصوت. 

توصيل نظام الصوت بالتليفزيون 

إعداد Option للتليفزيون 

يتم عمل إعداد Option للتليفزيون عن طريق قائمة 

PRODUCT INTEGRATION حيث أيضا تختار املنتج الذي 

توصل به التليفزيون. 

في قائمة VM OPTION، ميز اخليار الذي تريده واضغط 
زر الوسط. 

انظر الصفحة التالية ملعرفة أمثلة على Options الصحيحة. 

إعداد Option لنظام الصوت 

بعدما توصل نظام الصوت والصورة، يجب عليك إعداد 

نظام الصوت على Option الصحيح. 

... Beo4 تشغيل

 ،Beo4 بينما تضغط متواصاًل الزر • في
اضغط 

حرر كال الزرين 

اضغط إلظهار ?OPTION في شاشة 
Beo4

 Beo4 في شاشة A.OPT اضغط إلظهار
وأدخل الرقم املناسب )0، 1، 2 أو 4(

 ... Beo6 تشغيل

قف أمام نظام الصوت 

بينما تضغط متواصال الزر •، اضغط زر 
 Beo6 في SETUP الوسط إلظهار قائمة

حرر كال الزرين 

 Option اضغط إلظهار عرض
 Beo6 في Programming

اضغط الزر الذي يطابق املنطقة املوجود بها 
 Audio Area ،ًنظام الصوت، مثال

Option Pgm

Audio Area

LIST

OPTION?

A.OPT

0 – 4

MENU    
  SETUP   
  PRODUCT INTEGRATION   
   B&O CONNECT   
    VM OPTION  
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<< توصيل وتشغيل نظام صوت

التليفزيون ونظام صوت معد في غرفة واحدة وجميع 
السماعات موصلة بالتليفزيون: 

 VM OPTION 2 :التليفزيون  –
 Option 0 :نظام الصوت  –

 SHARE SPEAKERS: YES  –

الحظ أن نظام الصوت يجب اختياره مرة واحدة في قائمة 
CONNECT TO وميكنك مشاركة السماعات في قائمة 

SHARE SPEAKERS، انظر صفحة 58. 

التليفزيون )مع أو بدون سماعات إضافية( ونظام الصوت )مع 
مجموعة سماعات موصلة( يكون معًدا في نفس الغرفة: 

 VM OPTION 1 :التليفزيون  –
 Option 1 :نظام الصوت  –

 SHARE SPEAKERS: NO  –

نظام الصوت معد في غرفة والتليفزيون )مع أو بدون سماعات 
إضافية( في غرفة أخرى: 

 VM OPTION 2 :التليفزيون  –
 Option 2 :نظام الصوت  –

 SHARE SPEAKERS: NO  –

ملعرفة املعلومات عن Option 4, انظر صفحة 61. وملزيد من 
.Bang & Olufsen املعلومات، اتصل بتاجر جتزئة

إذا دمجت نظام الصوت مع تليفزيونك، ميكنك اختيار تآلف 

سماعات مالئم لبرنامج الصورة أو الصوت احلالي، وأيًضا 

تسجيل صوت الصورة بواسطة نظام الصوت. 

لالستماع إلى الصوت من مصدر تليفزيون في سماعات 
نظام الصوت بدون تشغيل الشاشة، اضغط LIST واستخدم 
زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار AV في شاشة Beo4، ثم 
اضغط Beo6( .TV: اختر املنطقة لسماعات نظام الصوت 

في Beo6، ثم اضغط زر مصدر، مثل TV(. يوجد شرح 
Beo6 إلى اليسار وشرح Beo4 إلى اليمني. 

لالستماع إلى صوت نظام الصوت في السماعات املوصلة 
بالتليفزيون، أظهر SOURCE LIST واختر املصدر الذي 

تريده من نظام الصوت املذكور وبجواره رمز "وصلة". 

استخدام نظام صوت/صورة 

Option 1Option 1Option 2Option 2

Zone ‘A’

TV

LIST

AV

TV

Option 0Option 2
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إذا وضعت التليفزيون في غرفة موجود بها 
بالفعل تليفزيون Bang & Olufsen، وكانا 
التليفزيونان كالهما ميكنهما استقبال األوامر 
من وحدة التحكم عن بعد، يجب عليك تغيير 

إعداد Option ألحد التليفزيونني. فذلك مينع 
التنشيط املتزامن للتليفزيونني مًعا. 

 Option يجب أن يكون أحد التليفزيونني في
1 أو 2 ويجب تغيير التليفزيون اآلخر إلى 
Option 4. وال يكون التوصيل عن طريق 

BeoLink Converter NL/ML ضروريا.  

يتم عمل إعداد Option لتليفزيونك 
 PRODUCT عن طريق قائمة

INTEGRATION، انظر صفحة 58. الحظ 

 Option أنه إذا كان التليفزيون معًدا على
4 في قائمة التليفزيون وكنت تستخدم وحدة 

حتكم عن بعد Beo4، يجب أن تضغط 
.Beo4 ثم تختار مصدرا في LINK

وحدة حتكم عن بعد واحدة للتليفزيونني كليهما 

لكي يعمل التليفزيون على النحو الصحيح، ال بد من 

إعداده على Option الصحيح. 

 … Option 4 تشغيل التليفزيون في – Beo4

عادة، ميكنك تنشيط مصدر، مثل TV، مبجرد ضغط زر املصدر 

املناسب بوحدة التحكم عن بعد. ومع ذلك، عندما تعد 

التليفزيون على Option 4، يجب أن تفعل ما يلي، إذا كان 

 :Beo4 لديك

 Beo4 في شاشة LINK اضغط إلظهار

 TV اضغط زر مصدر، مثل

إذا كان لديك أكثر من وحدة حتكم عن بعد 
واحدة وهناك وحدة Beo4 محددة تستخدم دائما للتليفزيون 
املعد على Option 4، ميكنك إعداد Beo4 إلرسال األوامر 

 ZONE أوال. ابحث عن LINK إلى التليفزيون بدون أن تضغط
.LINK واختر Beo4 في قائمة إعداد

تشغيل تليفزيونني في غرفة واحدة 

LIST

LINK

TV

TV

LIST

LINK

TV

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

ملعرفة املعلومات عن اختيار املنطقة، اتصل بتاجر التجزئة. 
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التليفزيونان موضوعان في نفس الغرفة: 
 VM OPTION 2 :التليفزيون األول  –

 VM OPTION 4*1 :التليفزيون الثاني  –
 SHARE SPEAKERS: NO  –

التليفزيونان موضوعان في غرفتني مختلفتني: 
 VM OPTION 2 :التليفزيونان كالهما  –

 SHARE SPEAKERS: NO  –

1*الحظ أن التليفزيون املعد على Option 4 يجب تشغيله 

بواسطة أمر LINK انظر صفحة 61. 

الحظ أن التليفزيون يجب اختياره مرة واحدة في قائمة 
CONNECT TO، انظر صفحة 58. 

لالستماع إلى مصادر الصوت والصورة بالتليفزيون، أظهر 
SOURCE LIST واختر املصدر الذي تريده من التليفزيون 

اآلخر املذكور بالقائمة وبجواره رمز "وصلة". 

إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى، تذكر أن تعيد 
تهيئة وحدة التحكم عن بعد Beo6 بواسطة تاجر جتزئة 

 .Bang & Olufsen

 Network Link تليفزيونان – مع توصيل

 Network Link املنتجات التي يكون بها
 ميكن أن تستعير صوت املصدر من 
بعضها البعض. إذا وصلت تليفزيون 

Bang & Olufsen متوافق بتليفزيونك، 

فإنك حتصل على فوائد نظام صورة متكامل 
ميكنك من االستماع إلى مصادر الصوت 

والصورة من التليفزيون اآلخر. 

وميكن وضع التليفزيونني معا في غرفة واحدة 
أو في غرفتني مختلفتني. 

يتم عمل إعداد Option لتليفزيونك 
 PRODUCT عن طريق قائمة

INTEGRATION، انظر صفحة 58. 

ليست جميع تليفزيونات Bang & Olufsen تدعم 

االندماج مع تليفزيونك.

Option 4Option 2

Option 2Option 2
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