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لصدمة التعرض أو حريق اندالع خطر من للحد حتذير:

وال أو الرطوبة. اجلهاز للمطر هذا تعرض ال كهربائية،
الرذاذ أو السوائل قطرات لتساقط عرضة اجلهاز جتعل
عليه. الزهريات، مثل بالسوائل، أغراًضا مملؤة تضع وال

املتردد، التيار مصدر متاًما من اجلهاز هذا ولفصل
مقبس من الكهربائي التيار مصدر قابس افصل

للتشغيل. جاهزًا اجلهاز بعد فصله اجلدار. وسيظل

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

بصدمة كهربائية. األشخاص إصابة خطر

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

بالمنتج. المرفق الدليل

ال كهربائية، بصدمة خطر اإلصابة لتقليل تنبيه:

اخللفي). اجلزء (أو الغطاء  تفك

في املستخدم صيانتها يستطيع قطع ال توجد

الصيانة املؤهلني. أفراد من الصيانة الداخل. اطلب

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
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العزيز عميلنا

أن يتولى ونحن نتوقع .Bang & Olufsen اليومي ملنتج االستخدام حول معلومات على الدليل هذا يحتوي
للتشغيل. وإعداده وتركيبه مكانك إلى منتجك نقل التجزئة تاجر

إضافية عن منتجك. معلومات جتد أن ميكنك ،Bang & Olufsen ويب موقع على

ولذلك، .Bang & Olufsen منتجات وتطوير عند تصميم بعناية االعتبار في تؤخذ املستخدم احتياجات إن
مع منتجك. جتربتك عن لتخبرنا وقتك من بعًضا متنحنا أن نرجو

… على الويب على موقعنا بزيارة تفضل بنا،  لالتصال
 www.bang-olufsen.com  

  Bang & Olufsen a/s      :إلى اكتب  أو
 BeoCare        
 Peter Bangs Vej 15        
 DK–7600 Struer           

 Bang & Olufsen           :أرسل فاكًسا  أو
 BeoCare        
 +45 9785 3911    (فاكس)

عرضة واالستخدامات املرتبطة بها واخلصائص التقنية املواصفات
إشعار. دون للتغيير

3510326 0902 
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بموتور المتحرك الحامل

مجهزًا كان تليفزيونك إذا لديك املفضلة املشاهدة واالستماع مواضع مثل للتليفزيون، مختلفة إعدادات عمل ميكنك
احلامل. معايرة منك سيطلب للتليفزيون األولى املرة أثناء إعداد مبوتور. يتحرك اختياري بحامل

معايرة احلامل

.STAND ADJUSTMENT قائمة ستظهر األولى، املرة إعداد أثناء
املعايرة. تكتمل عملية حتى للتليفزيون اآللية احلركة تعمل ولن

التليفزيون مواضع

لالستماع إلى وآخر التليفزيون مشاهدة لوقت موضًعا برمج
عندما يكون التليفزيون مغلًقا. املوسيقى وآخر

معلومات

احلامل ضبط
األولى 1*إعداد املرة

بعد عن التحكم وحدة

ومييناً. يسارًا - التليفزيون الجتاه القصوى الزاوية اضبط
األولى. املرة إعداد الزر األخضر ملواصلة اضغط التليفزيون، مواضع وتضبط احلامل تعاير بعدما األولى، املرة إعداد أثناء
.Beo4 بواسطة أيًضا تشغيل التليفزيون ولكن ميكنك ،Beo5 بعد عن وحدة التحكم على الدليل في هذا الشرح يعتمد

اليومي، التشغيل عن عامة معلومات على للحصول مالحظة!
تليفزيونك.  مع املرفق BeoSystem دليل انظر

SET LEFTMOST POSITION أدر  في
تريد التليفزيون يسارًا إلى النقطة التي

احلركة عليها. تقصر أن

SET TOP POSITION ميل  في
تريد النقطة التي إلى ألعلى التليفزيون

احلركة عليها. تقصر أن

SET RIGHTMOST POSITION أدر  في
أن تريد التي النقطة إلى مييًنا التليفزيون

عليها. احلركة تقصر

SET BOTTOM POSITION ميل  في
تريد النقطة التي إلى ألسفل التليفزيون

احلركة عليها. تقصر أن

قبول*1

قبول*1 
VIDEO أو AUDIO أو  اختر

 STANDBYرغبتك حسب التليفزيون أدر/ميل

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select

STAND ADJUSTMENT

SET LEFTMOST POSITION

SET RIGHTMOST POSITION

SET TOP POSITION

SET BOTTOM POSITION

turn turn

 next

 

 

STAND POSITIONS

STAND ADJUSTMENT
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إدارة/إمالة التليفزيون

التشغيل/اإليقاف مواضع

املوضع. تخزين بدون التليفزيون إمالة أو إدارة ميكنك

إلى السماعات تنسحب االستعداد، منط إلى التليفزيون حتويل عند
التليفزيون، تتحرك تشغيل وعند ألسفل. الشاشة وتتحرك الداخل

الشاشة. أسفل السماعات وستظهر ألعلى الشاشة

اآللية  احلساسات ستجعل سالمتك، أجل من التلقائي: التوقف
أي حركتهم أعاق إذا احلركة عن تتوقف الشاشة والسماعات املدمجة

التليفزيون تشغيل ملواصلة • واضغط للحركة العائق الشيء أبعد شيء.
غلقه. أو

أو
التليفزيوناضغطاضغط موضًعا*2 أدر اختر

التليفزيون 2*مواضع

 Bang & Olufsen ويب موقع زر

اليمني. أقصى هو "Position 9"و موضع أقصى اليسار هو "Position 1"
 www.bang-olufsen.com الويب: على موقعنا زر تليفزيونك، عن املعلومات وملزيد من

التليفزيون إمالة
Stand Turn  Position 1…9
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اآللية املعايرة

معايرة  عملية التليفزيون سيبدأ تقريًبا، تشغيل 100 ساعة بعد كل
االستعداد. زر تضغط عندما آلًيا،

اليدوية املعايرة
 TV في منط وهو دقيقتني يزيد عن ملا التليفزيون تشغيل يجب

 .AUTO COLOUR MANAGEMENT قائمة تتاح لكي

من يدوًيا. بدًال آلًيا املعايرة يؤدي التليفزيون تترك بأن نوصي نحن

معلومات

اليدوية 1*املعايرة

املعايرة فشلت

من  استشعار ذراع يتدلى املعايرة، أثناء باستمرار الشاشة على مثالية ألوًنا Auto Colour Management تضمن
املختلفة. الرمادي تدرج ألوان بني يتغير التليفزيون شاشة على ويظهر شريط التليفزيون إطار

اليدوية املعايرة بعد
اخترته مصدر آخر التليفزيون إلى االستشعار ويعود ذراع الشاشة ينسحب على قصير وقت بعد CALIBRATION COMPLETE تظهر

 TV SETUP قائمة OPTIONS أظهر قائمة AUTO COLOUR اختر نشط
 MANAGEMENT 1*املعايرة عملية تبدأ

الشاشة لون دقة معايرة

املعايرة. االستشعار وتبدأ ذراع ويتدلى الشاشة، من النص جميع سيزال
بدأت وإذا احلاجة. استدعت إذا الذراع وسينسحب املعايرة جترى عملية لن كامالً، االستشعار ذراع يتدل لم إذا

فيها. يغلق التي التالية املرة املعايرة في تنفيذ التليفزيون آلًيا سيحاول املعايرة
 

أبًدا الكهربائي التيار مصدر من تفصله أو نظامك تغلق ال مالحظة!
املعايرة. أثناء
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املستخدم يكون ومع ذلك، وإعداده للتشغيل. وتركيبه مكانك إلى منتجك التجزئة نقل يتولى تاجر أن نتوقع نحن
التعليمات أدناه. اتبع نتيجة، أفضل ولتحقيق التنظيف. مثل العادية، الصيانة مسئوًال عن

الصيانة

تعليمات التنظيف

تنبيهات
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البالزما  شاشة
الشاشة. على من ملسح التراب وجافة ناعمة قطعة قماش  استخدم

عبوات البخاخات. منظفات أو السائلة املنظفات تستخدم وال

للتليفزيون  اخلارجية األسطح
وأزل ناعمة وجافة. قماش قطعة باستخدام األسطح عن األتربة امسح

من خالية قماش قطعة باستخدام الصعبة الدهنية واألوساخ البقع
من قليلة به نقاط ماء محلول غمسها في بعد معصورة جيًدا النسالة
الكحول أبًدا تستخدم وال الصحون. سائل غسيل مثل لطيف، منظف

التليفزيون. من أجزاء لتنظيف أية املذيبات األخرى أو

اخلدمة املؤهلني! العمليات ألفراد هذه مثل الشاشة. ودع فتح حتاول ال

ضوء اصطناعي ضوء الشمس املباشر أو في اجلهاز وضع جتنب
مباشر، مثل ضوء كشاف.

حتى الكهربائي، التيار مبصدر نظامك من األجهزة في أي ال توصل
الكابالت. توصيل جميع من تنتهي

في بي مادة املطاط أو على حتتوي ملواد مالمسة ال تترك الشاشة
الوقت. من طويلة لفترات سي

يترك ذلك ألن طويل، لوقت الشاشة على الثابتة الصور تعرض ال
الشاشة. دائًما لها على طيًفا

اجلدار. مقبس بفصله من فقط متاًما النظام غلق ميكن

البيئات اجلافة في املغلقة األماكن في لالستخدام مصممة الشاشة
10 - 40 مئوية  احلرارة درجات نطاق في فقط ولالستخدام واحمللية

(50 - 105 فهرنهايت). 

الهواء يقل ضغط التي االرتفاعات عند أن تكون مشوهة ميكن الصورة
أو  / 5000 قدم) (تقريًبا 1500 متر 833 هكتوباسكال عن عندها

أعلى.

الشاشة. فوق أشياء أية تضع ال

تلك مثل بنفسك. واترك رفعها حتاول ال الشاشة، وزن لثقل نظرًا
لألفراد املؤهلني. العمليات

ويجب سندها بنفسها. نفسها تسند بحيث مصصمة الشاشة غير
إصابات، وللحيلولة دون وقع حامل. أو جدار تركيبها على رف حلني

فقط!  املعتمدة Bang & Olufsen جدار أرفف أو حوامل استخدم

(4 بوصة)  سم 10 فراًغا اترك جدار، رف على الشاشة تركيب عند
التهوية في فتحات تغط وال اجلانبني. وعند وأسفلها فوقها األقل على

الشاشة. سخونة زيادة في يتسبب أن ميكن أن ذلك حيث اخللف،



األميركية فقط! للسوق
قيود األجهزة مع متوافًقا اختباره ووجد مت اجلهاز هذا مالحظة:
االتصاالت  جلنة قواعد من 15 للجزء وفًقا ب، الفئة من الرقمية

ضد معقولة حماية القيود هو توفير هذه من والغرض .FCC الفدرالية
وميكن يولد ويستخدم هذا اجلهاز املنزلي. في التركيب الضار التداخل

تركيبه واستخدامه وفًقا عدم حالة وفي السلكي، تردد طاقة يشع أن
ذلك، ومع باالتصاالت الالسلكية. ضارًا تداخًال يسبب فقد للتعليمات،
للجهاز. إذا معني تركيب في التداخل حدوث لعدم ضمان هناك فليس
التليفزيون، أو الراديو باستقبال ضارًا تداخًال اجلهاز يسبب هذا كان

فإننا نشجع تشغيله، اجلهاز ثم بغلق حتديده ميكن الذي األمر
من أو أكثر واحد باتباع التداخل معاجلة محاولة على املستخدم

اإلجراءات التالية:
االستقبال. هوائي مكان تغيير أو توجيه إعادة –

املستقبل. وجهاز اجلهاز بني الفاصلة زيادة املسافة –
املوصل تلك عن مختلفة كهربائية دائرة في اجلهاز مبقبس توصيل –

املستقبل. جهاز بها
للمساعدة. خبير راديو/تليفزيون فني أو التجزئة بائع استشارة –

للسوق الكندية فقط!
القوانني متطلبات جميع ب يستوفي الفئة من الرقمي اجلهاز هذا

الالسلكي. للتداخل املسببة الكندية لألجهزة

التوجيهني الشتراطات مطابق املنتج  هذا
.EC/95/2006و EC/108/2004

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, 
Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks 

of Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. 

Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. 
All rights reserved. 

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 

& other U.S. and worldwide patents issued & pending. 
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered 

trademarks and the DTS logos, and Symbol are trademarks of 
DTS, Inc. 

© 1996-2008 DTS, Inc. 
All Rights Reserved. 
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