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المرجع في المحتويات جداول

مزوًدا به الخاص المفصل محتوياته بجدول قسم كل ويبدأ أقسام. إلى المرجع هذا في المحتويات تنقسم
وصفها يأتي الباقية األقسام بينما الحالي، القسم إلى األسود باللون النصوص الصفحات. تشير بمرجعيات

الرمادي. باللون مكتوبة وتكون عام بشكل

هي: الرئيسية األقسام
المتقدم التشغيل –

والتفضيالت الموالفة إعدادات –

والتوصيالت التليفزيون والمقابس وضع مكان –

 BeoLink نظام –

الفهرس –
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محتوى الصفحة هذه في التوضيحي الشكل يبين
العثور أين يمكنك القوائم، وأيًضا يحدد لك نظام
المرجع. في إضافية حول القوائم معلومات على

للقوائم العام المنظر

الرئيسية.  القائمة إلى MENU في Beo4 للوصول اضغط القائمة بنود وجود يتوقف الموسعة. التليفزيون شاشة قائمة نظام
متاحة االختيارية اإلضافية البنود هذه كانت إذا ما على اللون الرمادية

نظامك. في

 CHANNEL GROUPS

 TV TUNING

EDIT CHANNELS  

ADD CHANNELS  

AUTO TUNING  

MANUAL TUNING  

EXTRA   

FINE TUNE    

DECODER    

TV SYSTEM    

SOUND    

 TIMER RECORDING

NOW  

TELETEXT  

RECORD LIST  

MENU  

CHANNEL   

START TIME   

STOP TIME   

DATE   

PDC/VPS   

 PLAY TIMER

TIMER ON/OFF  

TIMER INDEX  

PLAY TIMER PROGRAMMING  

SOURCE   

GROUP   

CHANNEL   

START TIME   

STOP TIME   

DAYS   

WAKE UP TIMER  

 OPTIONS

CONNECTIONS  

AV1   

AV2   

AV3   

CAMERA   

HDMI EXPANDER   

LINK   

FREQUENCY    

MODULATOR    

 FINE TUNE    

TUNER SETUP  

SOUND  

VOLUME   

BALANCE   

BASS   

TREBLE   

SUBWOOFER   

LOUDNESS   

PICTURE  

BRIGHTNESS   

CONTRAST   

COLOUR   

TINT   

CLOCK  

TIME   

DATE   

MONTH   

YEAR   

SYNCHRONISE   

SHOW CLOCK   

MENU LANGUAGE  

DANSK   

DEUTSCH   

ENGLISH   

ESPAÑOL   

FRANÇAIS   

ITALIANO   

NEDERLANDS   

SVENSKA   

 STAND POSITIONS

VIDEO  

AUDIO  

TV STANDBY  
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 6 ،Wake-up Timer  •  

ا، 8 تلقائيً التليفزيون ليشتغل وينغلق ضبط •  

 10 ،Beo4 بواسطة موصل صورة جهاز استخدام •  

حاسب، 12  كشاشة التليفزيون استخدام •  

الموالف، 13  إعداد •  

والتفضيالت، 15   الموالفة إعدادات

معلومات حول على الفصل هذا يحتوي أيًضا، وموالفة القنوات. مرة التليفزيون ألول إعداد كيفية على تعرف
والصوت. والصورة التليفزيون حامل ومواضع والتاريخ الوقت إعدادات

 31 والتوصيالت، والمقابس التليفزيون وضع مكان

قنوات مستقبل توصيل كيفية على وتعرف المقابس. ومكان مكانه في التليفزيون ووضع نقل كيفية على تعرف
على تعرف إضافي. أيًضا جهاز تسجيل وكيفية بتليفزيونك مسجل أو رقمي تليفزيون مستقبل إرسال أو مشفرة

تآلفات اختيار ذلك كيفية بما في محيط، صوت نظام إلى تليفزيونك السماعات وكيفية تحويل توصيل كيفية
السماعات.

47 ،BeoLink نظام

كيفية عمل تعرف على متكامل. صوت/صورة بالتليفزيون وتشغيل نظام صوت نظام كيفية توصيل تعرف على
وصلة. غرفة في التليفزيون وإعداد متصل، نظام وتشغيل الوصلة، توصيالت

 56 الفهرس،

ما إلى تليفزيونك تشغيل كيفية الفصل هذا يشرح
اليومي. االستخدام بعد

إرسال مستقبل تشغيل كيفية لك يشرح كما
موصل. آخر صورة وجهاز موصل رقمي تليفزيون

المتقدم التشغيل



6 Wake-up Timer

الصباح. في يوقظك تليفزيونك جعل يمكنك

Wake-up Timer هو Timer لمرة واحدة فقط،  إن
فإنه يتوقف واحدة. ومثل المنبه، ويستمر لساعة

على وينطبق فقط تنفيذه. العمل بمجرد عن
فيه. برمجته الذي تم التليفزيون

سيقترح  Wake-up Timer واحًدا، تعد أن بمجرد
آلخر أدخلته الذي الوقت تلقائًيا  التليفزيون

جديًدا.  واحًدا تدخل Wake-up Timer عندما

Wake-up Timers مرة  عمل إيقاف بالطبع ويمكن
ثانية.

ال التليفزيون فإن ،Wake-up Timer برمجت إذا
 Standby أو Play Timer يكون ضمن يمكن أن

تنفيذ Wake-up Timer أو  يتم حتى Timer عادي

تعطيله.

 ... WAKE UP TIMER بقائمة ماذا

املتاحة في  املصادر من Wake-up Timer مصدر اختر … SOURCE

نظامك.
اختر مجموعة قنوات.  … GROUP

تريدها.  التي القناة رقم اختر … CHANNEL

عنده النظام. أن يشتغل الذي تريد أدخل الوقت … START TIME

ON للتنشيط  اختر .Wake-up Timer إلغ تنشيط نشط أو … ON/OFF

التنشيط.  إللغاء OFFو

ا وقت البدء.  Wake-up Timer وأيضً قناة ورقم مصدر تختار أن يجب

 … Wake-up Timer لـ إعدادات إلدخال

قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط < 
.PLAY TIMER

قائمة TIMER SETUP واضغط  لتمييز  GO لعرض اضغط <
.WAKE UP TIMER

.WAKE UP TIMER قائمة GO لعرض اضغط <
القائمة.  بنود خالل للتنقل اضغط أو  <

اضغط أو  لعرض  املعلومات، أو إلدخال األرقام أزرار استخدم <
بند. اختياراتك لكل

.Wake-up Timer لتخزين GO املطلوبة، اضغط املعلومات إدخال بعد <
القوائم.  جميع من EXIT للخروج اضغط <

Wake-up Timer إدخال

WAKE  UP  TIMER 

 store GO

SOURCE TV

GROUP 

CHANNEL 21  BBC

START  TIME 07:00

ON / OFF ON
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إليقاف  أو الوقت ملراجعة Wake-up Timer إعدادات عرض ميكنك

.OFF على Wake-up Timer بإعداده عمل

 … حذفه Wake-up Timer أو لـ اإلعدادات لتغيير

قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط < 
.PLAY TIMER

قائمة TIMER SETUP واضغط  لتمييز  GO لعرض اضغط <
.WAKE UP TIMER

.WAKE UP TIMER قائمة GO لعرض اضغط <
القائمة.  بنود خالل للتنقل اضغط أو  <

جديد بواسطة  وقت إدخال أو اإلعدادات لتغيير استخدم أو  <
ON/OFF إلى OFF إذا أردت حذف  إعداد غير  أزرار األرقام.

.Wake-up Timer

GO لتخزينها.  التغييرات، اضغط عمل من االنتهاء بعد <
القوائم.  جميع من EXIT للخروج اضغط <

Wake-up Timer حذف أو مراجعة

TIMER  SETUP

 select GO 

TIMER  ON / OFF  OFF

TIMER  INDEX

TIMER  PROGRAMMING

WAKE  UP  TIMER 07:00



ا8 تلقائيً وينغلق ليشتغل التليفزيون ضبط

نفسه تلقائًيا ويغلق يشتغل جعل تليفزيونك يمكنك
واالستعداد الموقوت التشغيل وظيفتي طريق عن
أن ال تريد برنامج هناك كان إذا مثالً، الموقوت،

يفوتك.

شاشة قائمة واعرض ،Timer 6 إعدادات أدخل حتى
القائمة،  هذه ومن أدخلتها. Timer التي بإعدادات

.Timer إعدادات حذف أو تحرير يمكنك

صوت نظام مع متكامًال تليفزيونك  إذا كان
،Master Link كابل  Bang & Olufsen بواسطة

التشغيل أداء وظيفتي هذه األنظمة يمكنها فإن
الموقوت أيًضا. االستعداد أو الموقوت

الصحيح، النحو على الموقوتة إعداداتك لتنفيذ
الوقت أن الساعة المدمجة مضبوطة على من تأكد
الفصل إلى ارجع المعلومات، من ولمزيد الصحيح.

.27 صفحة في والتاريخ" الوقت "ضبط

الموقوت واالستعداد التشغيل الموقوت

في ا تلقائيً وينغلق ليشتغل ا مسبقً التليفزيون ضبط ميكنك

أسبوع. كل من واليوم الوقت نفس

… الموقوت االستعداد للتشغيل الموقوت أو إعدادات إلدخال

قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط < 
.PLAY TIMER

قائمة TIMER SETUP واضغط  لتمييز  GO لعرض اضغط <
.PLAY TIMER PROGRAMMING

.PLAY TIMER PROGRAMMING قائمة GO لعرض اضغط <
القائمة.  بنود خالل للتنقل اضغط أو  <

اضغط أو  لعرض  املعلومات، أو إلدخال األرقام أزرار استخدم <
واحدة  اضغط مرة ،DAYS يتميز عندما بند. لكل اختياراتك
ال  يوم إلزالة األيام، واضغط أو  خالل التنقل من لتتمكن

إلى  واضغط  للرجوع التالي، اليوم إلى لالنتقال اضغط تريده.
 GO اضغط تريده، الذي يوم (أيام) األسبوع يظهر عندما سابق. يوم

(األيام). اليوم لقبول
إعدادات  GO لتخزين اضغط املطلوبة، املعلومات تدخل بعدما <

.Timer

القوائم.  جميع من EXIT للخروج اضغط <

البدء... قبل

Bang & Olufsen بتليفزيونك  صورة صوت أو وصلت جهاز إذا

في اجلهاز تشمل تستثني أو أن Master Link، ميكنك كابل بواسطة

املثال، سبيل على .Play Timer قائمة طريق عن املوقوتة الوظائف

صوت  على ON، وPlay Timer نظام Play Timer التليفزيون اضبط

التليفزيون على املوقوتة الوظائف تنطبق أردت أن إذا ،OFF على

فقط.

 … Play Timer لتشغيل

قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط < 
.PLAY TIMER

واضغط أو   ،TIMER SETUP قائمة GO لعرض اضغط <
.TIMER ON/OFF لتمييز

.TIMER ON/OFF قائمة GO لعرض اضغط <
.ON إلظهار اضغط أو  <
اإلعداد.  لتخزين GO اضغط <

Play Timer لجهاز  إيقاف أو تشغيل كيفية حول المعلومات من لمزيد
المرفق  الدليل إلى ارجع Bang & Olufsen موصل، صورة أو صوت

بالجهاز.

 TIMER تنفيذ يجب وصلة، غرفة في معًدا تليفزيونك كان إذا مالحظة!
الرئيسية.  غرفتك PROGRAMMING بنظام
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اختصارات أيام األسبوع:

M …    االثنني  
الثالثاء  … T  
W …   األربعاء  
اخلميس  … T  
اجلمعة  … F  
السبت  … S  
…  األحد  S  

 Timer حذف أو تحرير أو عرض

 … TIMER PROGRAMMING بقائمة ماذا

 SOURCE

اختر  نظامك. في من املصادر املتاحة Timer اختر مصدر  
أنظمة لديك كان وإذا التليفزيون. غلق تريد كنت إذا ،STANDBY

أيًضا فإنها متوافقة موصلة بتليفزيونك، أخرى صوت أو صورة
تغلق.

القناة  رقم اختر للمصدر، اختيارك … مبجرد القناة) (رقم CHANNEL

تريدها. التي
فقط فستكون قنوات، مجموعة اخترت CHANNEL GROUP … إذا

إليها. الوصول ميكن التي هي املختارة في املجموعة القنوات
يبدأ  أن أدخل األوقات التي تريد للنظام … STOP TIME و START TIME

 Timer مصدر أعددت كنت وإذا عندها. التشغيل عن يتوقف و/أو
إيقاف. وقت إدخال فقط فيمكنك ،STANDBY على

تنفيذ Timer فيه.  الذي تريد املعني األسبوع (أيام) يوم اختر … DAYS

اختصار يوم االثنني.  M بـ وتبدأ - األسبوع جميع أيام ستعرض

في موجوًدا كان إذا فقط ،A.MEM مثل مصدر، استخدام يمكنك
إعدادك.

القائمة، هذه ومن باإلعدادات التي أدخلتها. شاشة قائمة اعرض

.Timer إعدادات حذف أو حترير ميكنك

 … Timer إعدادات حذف أو تحرير أو لعرض

قائمة  قائمة TIMER SETUP لعرض TIMER INDEX من اختر <
بالفعل.  مميزًا بالقائمة Timer أول إعداد وسيكون .Timer إعدادات
حتريره.  تريد الذي Timer إعداد إلى لنقل املؤشر اضغط أو  <

اليمني.  في املوضح اإلجراء واتبع GO اضغط إعداد، لتحرير <
األصفر. الزر اضغط مختار، إعداد حذف من لتتمكن <

ميكنك  كما القائمة. إلى اإلعداد إلعادة رأيك، اضغط إذا غيرت <
القوائم.  جميع من EXIT للخروج ضغط

اإلعداد. حلذف اضغط الزر األصفر مرة ثانية <

PLAY  TIMER  INDEX 

enable delete
 edit GO 

6:00 - 7:00 TV  3 
ZDF MTWTF . . 

20:00-22:00 TV 15 
CNN MT . . . S . 

15:40-16:40 TV 18 
BBC M . . TF . . 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 TIMER ON / OFF
 TIMER  INDEX
 PLAY  TIMER  PROGRAMMING

TIMER  SETUP 

 select GO 

15:40-16:40 TV 18 
BBC M . . TF . . 

TIMER  ON / OFF ON

TIMER  INDEX

PLAY  TIMER  PROGRAMMING

WAKE  UP  TIMER OFF

TIMER  PROGRAMMING 

 store GO

SOURCE TV

CHANNEL  GROUP

CHANNEL 18  BBC

START TIME 15:40

STOP TIME 16:40

DAYS M . . TF . S

. . .

يتذكر وسوف حتذفه. أن موقت أسبوعي دون تعطيل ميكنك مالحظة!
لتمكني  األخضر الزر استخدم عملته. الذي السابق االختيار TIMER

الوظيفة. هذه وتعطيل
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أزرار Beo4 جهة  تظهر - Peripheral Unit Controller لقائمة مثال
اليمين. جهة فيها تتحكم التي الوظائف وتظهر القائمة، في اليسار

بجهازك المرفقة بعد عن التحكم وحدة أزرار أيًضا القائمة تسرد وربما
الموصل.

ال متاثل قد أجهزتك مع املرفقة بعد عن التحكم وحدات أزرار

أو  خدمات تنشط Beo4 التي أزرار وملعرفة .Beo4 في املوجودة

Peripheral Unit Controller على  قائمة اعرض معينة، وظائف

الشاشة.

اجلهاز املوصل.  لتشغيل اضغط زر مصدر*

 Peripheral Unit قائمة لعرض اضغط
 Controller

التي الرقم الذي ينشط الوظيفة زر اضغط
… أو تريدها،

لتنشيط وظيفة امللونة األزرار أحد اضغط …

 peripheral unit controller تختار بعدما
MENU مرتين لعرض قائمة  اضغط كمصدر،

التليفزيون الرئيسية.

 Peripheral Unit Controller قائمة

 Beo4 الموصل بواسطة الصورة استخدام جهاز

Peripheral Unit Controller الضمني  يعمل
مستقبل مثل الموصل، الصورة جهاز بين كمترجم
،DVD أو عارض مسجل أو رقمي، إرسال تليفزيون

.Beo4 بعد عن التحكم ووحدة

 Beo4 بعد عن استخدام وحدة التحكم ويمكنك
يتيحها التي والوظائف القنوات إلى للوصول

جهازك.

تشغيل  Beo4 عند طريق عن تتاح الوظائف بعض
متاحة إضافية تكون وظائف هناك كما أن الجهاز.
Peripheral Unit Controller التي  قائمة خالل من

الشاشة. على تعرضها

يوفرها التي المتنوعة الوظائف شرح لمعرفة
بالجهاز. المرفق المستخدم دليل إلى ارجع جهازك،

اتصل المدعمة، األجهزة حول المعلومات من ولمزيد
.Bang & Olufsen تجزئة ببائع

DTV

MENU

9 – 1

 

  

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

 

 

 

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5

إعداد على امللحقة الزر الذي ينشط الوحدة حتديد يتوقف *مالحظة!

ارجع إلى صفحتي ،CONNECTIONS قائمة في واإلعدادات املوالف
من املعلومات. ملزيد 16 و 36
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وصلة غرفة في الجهاز استخدام

الرئيسية، ميكنك الغرفة في بالتليفزيون جهازًا عندما توصل

عرض ميكن ال ذلك، ومع الوصلة. غرفة تليفزيون تشغيله من خالل

في  التليفزيون شاشة Peripheral Unit Controller على قائمة

الوصلة. غرفة

الرئيسية الغرفة في اجلهاز لتشغيل اضغط

الوظيفة  ينشط الذي الرقم زر GO ثم اضغط
تريدها التي

وظيفة لتنشيط امللونة األزرار اضغط أحد

استخدام قوائم الجهاز

قوائمه اخلاصة تشغيل املوصل، اجلهاز تنشيط مبجرد ميكنك،

.Beo4 بواسطة

… الجهاز قوائم تظهر بينما

ألسفل أو ألعلى حرك املؤشر

مييًنا أو يسارًا املؤشر حرك

ونشطها وظيفة اختر

صفحات  بني للتنقل GO ثم  أو  اضغط
القنوات قوائم التنقل في أو القوائم

سابقة*  قائمة إلى عد أو القوائم، من اخرج

أمناط من اخرج إلى أو القوائم، ادخل من اخرج
الراديو مثل مختلفة،

في قوائم هو موضح كما امللونة األزرار استخدم
املوصل جهازك

ضغط عليك يكون قد المصدر، على *اعتماًدا
قائمة  إلى من STOP للعودة بدًال مرتين EXIT

سابقة.

Beo4 العام  تشغيل

تريدها، ميكنك  الوظيفة التي الذي ينشط Beo4 تعرف زر إذا كنت

أوالً.  Peripheral Unit Controller قائمة إظهار دون الوظيفة تنشيط

… الجهاز يشتغل بينما

الوظيفة ينشط الذي الرقم زر GO ثم اضغط
تريدها التي

وظيفة لتنشيط امللونة األزرار اضغط أحد

ألسفل  أو للتنقل ألعلى GO ثم أو  اضغط
مباشرة القنوات خالل

GO لعرض دليل Program أو  مستمرًا اضغط
على اعتماًدا الشاشة على "Now/Next" إعالن

مصدرك

 ،"MANUAL CONTROL" االستعداد خيار اخترت إذا
وكان مستقبل إرسال ،41 صفحة إلى ارجع

تشغيل يمكنك يدعمه، الرقمي التليفزيون
GO و 0. بضغط المستقبل

   

GO

GO

GO

   

STOP

EXIT

 

  

 

GO

9 – 1

 

  

GO

GO

DTV

GO

9 – 1

 

  



حاسب 12 كشاشة التليفزيون استخدام

واستخدامه بحاسب تليفزيونك توصيل يمكنك
كشاشة.

التليفزيون واستخدام بالتليفزيون حاسب توصيل أردت إذا هام!
األجهزة وجميع والحاسب التليفزيون فصل من تأكد كشاشة،

توصيل الحاسب قبل التيار مصدر من الموصلة بالحاسب
موصًال الحاسب يكون أن يجب أيًضا، ببعضهما. والتليفزيون

الحاسب. إعداد في تعليمات هو محدد كما مؤرض جدار بمقبس

بواسطة عرضها يجب التليفزيون، شاشة على احلاسب صورة لترى

.Beo4

الصوت  مبدخل VGA بالتليفزيون. ولسماع احلاسب VGA مخرج وصل
باملقابس الصوت وصل مخرج سماعات التليفزيون، في احلاسب من

AV3 R – L بالتليفزيون. 

… صورة الحاسب لعرض

Beo4 شاشة PC في يظهر حتى تكرارًا اضغط

الصورة لعرض اضغط

كالمعتاد. الحاسب تشغيل يمكنك وعندئذ

 60 Hz التالي: التليفزيون وضوح الشاشة يدعم
و و1024 × 768 و800 × 600  و640 × 480

.768 × 1360

طريق موصًال عن ،PC مثل مصدر، كان إذا
التالية: الصورة خيارات تظهر ،VGA مقبس

الصورة.  سطوع يضبط … BRIGHTNESS

الصورة.  في التباين مستوى يضبط … CONTRAST

الصورة.  قوة اللون في يضبط … COLOUR

الصورة.  عرض يضبط … HOR. SIZE

أفقًيا.  الصورة موضع يضبط … HOR. POSITION

رأسًيا.  الصورة موضع يضبط … VERT. POSITION

لوضوح الشاشة تستخدم فقط األخيرة الثالثة اإلعدادات الحظ أن
قائمة حول المعلومات من لمزيد لإلعدادات. ضبطك وقت المستخدم

في والصوت" الصورة إعدادات "ضبط الفصل إلى ارجع ،PICTURE

.28 صفحة

الشاشة على الحاسب صورة عرض

 LIST

PC

GO

VGA

R – L
(AV3)

HDTV SETUP

BRIGHTNESS 32

CONTRAST 32

COLOUR 32

HOR. SIZE 0

HOR. POSITION 0

VERT. POSITION 0



13 الموالف إعداد

… الداخلي الموالف لتعطيل

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

واضغط لتمييز  ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط < 
.TUNER SETUP

 TV TUNER وسيكون ،TUNER SETUP قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزًا

.OFF أو ON اإلعدادين للتبديل بني اضغط أو  <
.DVB اضغط لتمييز <

.OFF أو ON اإلعدادين للتبديل بني اضغط أو  <
… أو اإلعدادات، GO لتخزين اضغط <

تخزين. بدون القوائم جميع EXIT ملغادرة اضغط … <

Bang & Olufsen بالتليفزيون،  هام! إذا وصلت مسجل قرص صلب
التليفزيون. موالف تعطيل بعدم ينصح

موالف أو التليفزيون موالف تعطيل اختيار يمكنك
موالف التليفزيون، عطلت كالهما. إذا أو ،DVB

زر بواسطة وحدة ملحقة موصلة تنشيط يمكنك
وحدة تنشيط يمكنك ،DVB وإذا عطلت موالف .TV

.DTV زر بواسطة موصلة ملحقة

TUNER  SETUP

store GO

TV  TUNER  ON 

DVB    ON 

 DVB بوحدة مجهزًا تليفزيونك كان إذا DVB فقط يتاح مالحظة!
االختيارية.
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15 والتفضيالت الموالفة إعدادات

األولى المرة إعداد إجراء تنفيذ كيفية على تعرف
تلقائًيا. أيًضا، المتاحة القنوات وموالفة جميع

تحرير القنوات معلومات حول كيفية أن تجد يمكنك
مثل األخرى، المتاحة اإلعدادات وضبط المولفة

والصوت. والصورة والتاريخ الوقت

وضع تليفزيونك كيفية حول على معلومات للحصول
إلى الفصل ارجع إضافية، صورة وتوصيل أجهزة

في والتوصيالت" التليفزيون والمقابس وضع "مكان
.31 صفحة

المتقدم، 5  التشغيل

التشغيل وظيفتي كيفية تشغيل مثل االستخدام اليومي، بعد ما إلى تليفزيونك استخدام عن معرفته تحتاج ما كل
صوت محيط. نظام تشغيل كيفية موصل. رقمي تليفزيون إرسال ومستقبل الموقوت، واالستعداد الموقوت

والتفضيالت، 15  الموالفة إعدادات

للتليفزيون، 16  األولى المرة إعداد •

المولفة، 20  القنوات تحرير •  

قنوات، 23 إضافة أو القنوات موالفة إعادة •  

مواضع دوران التليفزيون، 26  ضبط •  

والتاريخ، 27  الوقت ضبط •  

والصوت، 28  الصورة إعدادات ضبط •  

اختيار لغة القوائم، 30  •  

 31 والتوصيالت، والمقابس التليفزيون وضع مكان

قنوات مستقبل توصيل كيفية على وتعرف المقابس. ومكان مكانه في التليفزيون ووضع نقل كيفية على تعرف
على تعرف إضافي. أيًضا جهاز تسجيل وكيفية بتليفزيونك مسجل أو رقمي تليفزيون مستقبل إرسال أو مشفرة

تآلفات اختيار ذلك كيفية بما في محيط، صوت نظام إلى تليفزيونك السماعات وكيفية تحويل توصيل كيفية
السماعات.

47 ،BeoLink نظام

كيفية عمل تعرف على متكامل. صوت/صورة بالتليفزيون وتشغيل نظام صوت نظام كيفية توصيل تعرف على
وصلة. غرفة في التليفزيون وإعداد متصل، نظام وتشغيل الوصلة، توصيالت

 56 الفهرس،



األولى للتليفزيون16 المرة إعداد

توصيل هنا عند الموضح اإلعداد إجراء ينشط
للمرة وتشغيله الكهربائي التيار بمصدر التليفزيون

سلسلة خالل من توجيهك يتم وسوف األولى.
تسجل أن يجب التي الشاشة قوائم من تلقائية

والسماعات. وصلتها التي اإلضافية األجهزة فيها

إلى الوصول يمكنك بعد، فيما إعدادك غيرت إذا
إعداداتك. وتحديث القوائم نفس

،DVB وتشغيل إعداد حول معلومات على للحصول
المستقل. دليله إلى ارجع

رئيسية: خطوات أربع على لتليفزيونك األولى املرة إعداد يشتمل

وإعداد القنوات، وموالفة املوصلة، األجهزة تسجيل جميع

تظهر التي القوائم حتديد فإن ذلك، ومع الصوت. وضبط السماعات

إذا كنت وصلت وما عدمه من ناً ممكّ كان املوالف إذا ما على يتوقف

إضافية بالتليفزيون. سماعات

MENU LANGUAGE

TUNER SETUP  

CONNECTIONS  

CHECK AERIAL CONNECTION   

AUTO TUNING  

SPEAKER TYPES  

SPEAKER DISTANCE  

SPEAKER LEVEL  

 SOUND ADJUSTMENT  
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إضافية، أجهزة توصيل وكيفية مكان حول معلومات على لحصول
40 والفصل  صفحة إضافية" في أجهزة صورة إلى "تسجيل ارجع

.36 في صفحة "لوحة المقابس"

عند  املستقيمة من اخلطوط مسافات … أدخل SPEAKER DISTANCE

قائمة حول املعلومات من وملزيد استماعك. موضع سماعة إلى كل
"إعداد الفصل في 43 صفحة إلى ارجع ،SPEAKER DISTANCE

الصوت احمليط". – السماعات
الصوت  مستوى القائمة، أنت تعاير هذه في … SPEAKER LEVEL

كل في بالتناوب معايرة صوت وسيصدر املوصلة. للسماعات
املوصلة السماعات جميع من الصوت مستوى اضبط سماعة.

ما اختيار وميكنك الوسطى. السماعة من الصوت مستوى ليطابق
وملزيد من يدوًيا. تلقائًيا أو الصوت يحدث تتابع أن تريد كنت إذا

44 في  صفحة إلى ارجع ،SPEAKER LEVEL قائمة حول املعلومات
الصوت احمليط". – السماعات "إعداد الفصل

حجم  مثل الصوت، خصائص اضبط … SOUND ADJUSTMENT

إلى باإلضافة الصوت. وعلو الصوت طبقة وعلو واجلهير الصوت
واحد افتراضيني، سماعات تآلفي مسبًقا تعد أن ميكنك ذلك،

تليفزيونك، في صورة مصدر فيها تشغل مرة كل في يستخدم
صوت موصل مصدر فيها تشغل مرة كل في وواحد يستخدم

أي في مختلف سماعات بإمكانك اختيار تآلف وتظل بتليفزيونك.
 SOUND قائمة حول املعلومات من وملزيد تريد ذلك. وقت

والصوت"  الصورة إعدادات "ضبط ارجع إلى الفصل ،ADJUSTMENT

.28 صفحة في

األولى: املرة إعداد في القوائم تسلسل

ويتغير  لقوائم الشاشة. اختيار اللغة ميكنك … MENU LANGUAGE

من لغة. ملزيد إلى من لغة عندما تنتقل على الشاشة النص
صفحة 30. "اختيار لغة القوائم" في الفصل إلى ارجع املعلومات،
التليفزيون  ميكنك تعطيل موالف القائمة هذه في … TUNER SETUP

تعطيل  وميكنك للتليفزيون، الرئيسي املصدر DVB وجعل الداخلي
الرقمي)  التليفزيون إرسال (مستقبل ملحقة وحدة جلعل DVB وحدة

.DTV تليفزيون مصدر هي
واملقابس  مقبس، وصلته بكل اجلهاز الذي اختر نوع … CONNECTIONS

حول املعلومات من ملزيد واسم املصدر. اجلهاز، املستخدمة، واسم
صورة أجهزة "تسجيل ارجع إلى الفصل ،CONNECTIONS قائمة

تخزن فإنك األولى، املرة وأثناء إعداد صفحة 40. إضافية" في
األخضر.  الزر بواسطة CONNECTIONS قائمة اإلعدادات في

موالف التليفزيون  تكن قد عطلت لم فقط إذا تتاح … AUTO TUNING

الشاشة على ستظهر املوصل، جهازك تسجل بعدما الداخلي.
التلقائية.  املوالفة لتبدأ GO تلقائًيا. اضغط القنوات ملوالفة قائمة

من املعلومات ملزيد جميع القنوات املتاحة. التليفزيون يوالف سوف
موالفة "إعادة الفصل ارجع إلى التليفزيون، موالفة قنوات حول

.23 صفحة في قنوات" إضافة أو القنوات
 Bang & سماعات تختار القائمة، هذه في … SPEAKER TYPES

قائمة  املعلومات حول من وملزيد موصلة. تكون التي Olufsen

الفصل "إعداد 42 في صفحة إلى ارجع ،SPEAKER TYPES

الصوت احمليط". – السماعات
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المركزي الموضع تحديد

ويسارًا. بحركة التليفزيون يميًنا حيز يسمح وجود من تأكد

الفصل "ضبط إلى ارجع مواضع الحامل، حول المعلومات لمزيد من
.26 في صفحة التليفزيون" مواضع دوران

االختياري، مبوتور املتحرك باحلامل مجهزًا كان تليفزيونك إذا

ومبجرد  الشاشة. على STAND ADJUSTMENT قائمة ستظهر

عند للتليفزيون املفضلة مواضعك اختر املركزي، املوضع حتديد

االستعداد. منط في يكون أو عندما تشغيله

 … STAND ADJUSTMENT قائمة تظهر عندما

احلامل.  ضبط لتبدأ GO اضغط <
"ADJUSTMENT FAILED" نص سيظهر للضبط إعاقة حدث إذا  <

الدوران، من التليفزيون متنع التي العوائق الشاشة. ابعد على
مرة أخرى.  GO لتبدأ الضبط واضغط

ثم ،"ADJUSTMENT OK" النص سيظهر الضبط، اكتمال مبجرد <
.STAND POSITIONS قائمة ظهور يتبعه

 STANDBYو AUDIOو VIDEO املختلفة؛ احلامل مواضع بني تنقل <
القائمة. لتدخل GO بواسطة و  واضغط

اضغط أو  .  التليفزيون، إلدارة <
كل موضع. لتخزين األخضر الزر اضغط <

للتليفزيون األولى املرة إعداد <<

STAND  ADJUSTMENT 

CALIBRATING . . . 

CENTRE  POSITION 
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المولفة20 القنوات تحرير

به الذي تظهر إعادة الترتيب وقت في أي يمكنك
 EDIT TV قائمة اعرض فقط تليفزيونك، قنوات
القائمة  هذه لك وتسمح ذلك. CHANNELS لعمل

قنوات التليفزيون. بتسمية وحذف أيًضا

تتطلب تحريرًا إضافًيا، كانت القنوات المولفة وإذا
 MANUAL قائمة استخدم الدقيقة، الموالفة مثل

.TUNING

المولفة القنوات نقل

مولفة ال تليفزيون أي قنوات أو حذف نقل ميكنك وقت، أي في

تريدها.

… القنوات نقل

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
واضغط لتمييز  ،TV SETUP قائمة MENU لعرض اضغط <

.TUNING

 EDIT CHANNELS سيكون .TV TUNING قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزًا

.EDIT CHANNELS قائمة GO لعرض اضغط <
نقلها.  تريد التي القناة الختيار اضغط أو  <

من  نقلت القناة اآلن القناة. نقل من لتتمكن واحدة مرة اضغط <
القائمة.

املطلوب.  القناة رقم إلى القناة لنقل اضغط أو  <
مع  األماكن ملبادلة أو القائمة إلى أخرى مرة القناة اضغط إلعادة <

املطلوب. القناة رقم تشغل التي القناة
رقم أو إلى فارغ قناة إلى رقم مكانها التي بدلت القناة واآلن، انقل <

اإلجراء. تكرار أعد ثم بالفعل مستغل
جميع  خالل لترجع STOP اضغط ذات الصلة، تنقل القنوات بعدما <

القوائم. جميع من EXIT للخروج اضغط القوائم، أو

EDIT  TV  CHANNELS

  
move delete 

  1   DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 

EDIT  TV  CHANNELS

 move 
move delete 

  1  DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 

EDIT  TV  CHANNELS

more 
name move 

  1 DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  CHANNELS 

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .
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المولفة القنوات تسمية مولفة قنوات حذف

القنوات  جميع تسمية ا EDIT CHANNELS أيضً قائمة لك تتيح

بنفسك.

… القنوات تسمية

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
واضغط لتمييز  ،TV SETUP قائمة MENU لعرض اضغط <

.TUNING

 EDIT CHANNELS سيكون .TV TUNING قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزًا

.EDIT CHANNELS قائمة GO لعرض اضغط <
تسميتها.  تريد التي القناة الختيار اضغط أو  <

اآلن تكون قائمة القناة. تسمية من لتتمكن األخضر الزر اضغط <
نشطة. التسمية

االسم.  في الفردية احلروف على للعثور اضغط أو  <
عليك  سيقترح وأثناء تنقلك، احلرف التالي. إلى لالنتقال اضغط <
، استخدام و  بإمكانك يظل ولكن املمكنة، األسماء التليفزيون

اخترته.  الذي االسم احلروف في جميع أو حترير إلدخال أو و 
GO لتخزين االسم. اضغط <

أخرى. قنوات بتسمية أرقام وقم اإلجراء كرر عند الضرورة، <
GO لقبول اضغط الصلة، القنوات ذات من تسمية تنتهي عندما <

من جميع القوائم. EXIT للخروج اضغط أو قائمتك احملررة،

… القنوات حذف

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط <

.TUNING

 EDIT CHANNELS سيكون .TV TUNING قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزًا

.EDIT CHANNELS قائمة GO لعرض اضغط <
حذفها.  القناة التي تريد اضغط أو  لنقل <

القائمة.  القناة من اضغط لنقل <
وعندئذ ستظهر – القناة من حذف لتتمكن األصفر اضغط الزر <

األحمر. باللون القناة
اضغط  أو نهائًيا، القناة ثانية حلذف مرة األصفر اضغط الزر <

القائمة. إلى القناة إلعادة مرتني
جميع  من EXIT للخروج اضغط ذات الصلة، حتذف القنوات بعدما <

القوائم.

EDIT  TV  CHANNELS

character next 
 accept GO 

  1 DR1 
  2 
  3 A 
  4 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV 4 

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

EDIT  TV  CHANNELS

more 
name move 

  1 DR1 
  2 TV2 
  3 . . . . . . . . 
  4 EUROSPRT 
  5 ZDF 
  6 RTL7 
  7 . . . . . . . . 
  8 BBC 
  9 . . . . . . . . 
. . 
. . 
17 NRK 
18 TV4 



املولفة22 القنوات حترير <<

اليدوية الموالفة - المولفة التليفزيون قنوات ضبط

نظام  من ظهور تأكد TV SYSTEM بالقائمة، عندئذ البند ظهر إذا
املوالفة: تبدأ أن قبل الصحيح البث

 PAL/SECAM BG B/G …   لنظام  
 PAL I لنظام            … I  
 SECAM L لنظام       … L  
NTSC M M …             لنظام  
 PAL/SECAM D/K لنظام … D/K  

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

األنواع بين التبديل يمكنك صوت/لغة، لنوع تخزينك من بالرغم
ارجع المعلومات، من قناة تليفزيون. ولمزيد مشاهدة أثناء المختلفة

الدليل.  8 في صفحة في الصورة" وتنسيق الصوت "ضبط الفصل إلى

بها. والف خاصة قنوات التليفزيون بأرقام قنوات ميكنك تخزين

أنواع املشفرة واختر القنوات وجود وحدد القناة، استقبال بدقة

حدة. على كل للقنوات األصوات املالئمة

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط <

.TUNING

قائمة TV TUNING واضغط  لتمييز  GO لعرض اضغط <
.MANUAL TUNING

.TV MANUAL TUNING قائمة GO لعرض اضغط <
القائمة.  بنود بني للتنقل اضغط أو  <

بند.  لكل اختياراتك ملعاينة اضغط أو  <
التسمية. إجراء لبدء األخضر الزر اضغط ،NAME اخترت إذا <

تختاره.  الذي االسم في احلروف إلدخال استخدم أو  و 
 EXTRA إلى اإلضافية، انتقل TV MANUAL TUNING لعرض قائمة <

نوع اختر إذا كان ذلك مناسًبا، أو والف بدقة واآلن .GO واضغط
الصوت.

اإلعدادات.  لقبول GO اضغط التحرير، من تنتهي عندما <
مت ضبطها.  القناة التي لتخزين GO اضغط <

القوائم.  جميع من EXIT للخروج اضغط <

TV  MANUAL  TUNING 

TUNING  STORED 

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

CHANNEL  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  MANUAL  TUNING 

accept GO 

FINE  TUNE 0 

DECODER OFF 

TV SYSTEM B / G 

SOUND STEREO 

TV  MANUAL  TUNING 

start 
store GO 

SEARCH . . .

FREQUENCY 210

CHANNEL  NUMBER 1

NAME DR1

EXTRA

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITION

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING 

 select GO 

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 SEARCH
 FREQUENCY
 CHANNEL  NUMBER
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التلقائية الموالفة بواسطة الموالفة إعادة

بترك التليفزيون التليفزيون قنوات جميع إعادة موالفة ميكنك

ا. جميع القنوات تلقائيً يوالف

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط <

.TUNING

قائمة TV TUNING واضغط  لتمييز  GO لعرض اضغط < 
.AUTO TUNING

.AUTO TUNING قائمة GO لعرض اضغط <
التلقائية.  املوالفة لبدء اضغط <

.EDIT CHANNELS قائمة تظهر التلقائية، املوالفة انتهاء ومبجرد <
أو إعادة قنوات حذف أو ترتيب القنوات تنظيم إعادة ميكنك وعندئذ

تسميتها.

 Groups جميع فإن التليفزيون، قنوات جميع موالفة أعدت إذا مالحظة:
ستختفي! عملتها التي القنوات وإعدادات القنوات

قنوات عن لك يبحث التليفزيون تجعل أن يمكنك
مختلفة  تليفزيون 99 قناة مسبًقا اضبط التليفزيون.
متميزًا. اسًما قناة كل وسم بها خاصة قنوات بأرقام

- قنوات إذا نقلت مثالً، جديدة، قنوات موالفة ويمكنك
سابًقا. حذفت قنوات موالفة أعدت أو

،ADD CHANNEL قائمة عن طريق توالف قنوات عندما
تغيير. لها أي يحدث ال سابًقا والفتها التي قنواتك فإن
في القنوات وترتيبها بأسماء باالحتفاظ ذلك لك ويسمح

خزنتها لهذه إعدادات خاصة قوائم التليفزيون، وأي
أو المشفرة القنوات مستقبل إعدادات مثل القنوات،

البث. نظام

قنوات أو إضافة موالفة القنوات إعادة

 select GO

TV  SETUP

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNELS
 ADD  CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  AUTO  TUNING

 start

EDIT  TV  CHANNELS

more
name move

TV  AUTO  TUNING

 

DELETES  CHANNEL  GROUPS

TV  TUNING

 select GO

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 1 DR1
 2 TV2
 3 .  .  .

  1 . . . . . . . .

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .

  1 DR1
  2 TV2
  3 . . . . . . . .
  4 EUROSPRT
  5 ZDF
  6 RTL7
  7 . . . . . . . .
  8 BBC
  9 . . . . . . . .
. .
. .
17 NRK
18 TV4



قنوات24 إضافة موالفة القنوات أو إعادة <<

جديدة قنوات إضافة

نقلتها مثالً، ، مولفة قناة أو حتديث جديدة قناة ميكنك إضافة

التليفزيوني. البث محطة

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز  MENU لعرض اضغط <

.TUNING

 ADD واضغط  لتمييز TV TUNING قائمة GO لعرض اضغط <
.CHANNEL

.ADD CHANNEL قائمة GO لعرض اضغط <
عند العثور  تلقائًيا اجلديدة القنوات ستضاف للبدء. اضغط <

عليها.
 EDIT قائمة تظهر اجلديدة، القنوات وإضافة املوالفة اكتمال عند <
حذف أو القنوات ترتيب تنظيم إعادة ميكنك وعندئذ .CHANNELS

من جديدة أول قناة املؤشر وسيميز تسميتها. أو إعادة قنوات
القائمة. إلى أضيفت توًا التي القنوات

ADD  TV  CHANNEL

 start

10 . . . . . . . .
11 . . . . . . . .
12 CNN
13 N3
14 . . . . . . . .
15 SAT 1
16 SVT 2
17 NRK
18 TV4
19 . . . . . . . .

TV  SETUP

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 EDIT  CHANNEL
 ADD CHANNEL
 AUTO  TUNING

TV  TUNING

 select GO

EDIT  CHANNELS

ADD  CHANNEL

AUTO  TUNING

MANUAL  TUNING

 19 . . . . . . . .
 20 . . . . . . . .
 21 . . . . . . . .
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التليفزيون26 دوران مواضع ضبط

المتحرك بموتور بالحامل مجهزًا كان تليفزيونك إذا
التحكم وحدة باستخدام إدارته يمكنك االختياري،

.Beo4 بعد عن

ليتجه ذلك، يمكنك برمجة التليفزيون إلى باإلضافة
عند لديك المفضل المشاهدة موضع نحو تلقائًيا

مختلف عندما تستمع، موضع تشغيله، ويتجه إلى
بعيًدا ويتجه متصل، راديو إلى المثال، سبيل على

غلقه. عند االستعداد موضع إلى

بيدك. إدارة التليفزيون أيًضا يمكنك

لنمط وآخر تشغله، عندما التليفزيون إليه يتجه ا موضعً اختر

تغلقه. عندما إليه يتجه وآخر الصوت

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.STAND POSITIONS

.STAND POSITIONS قائمة GO لعرض اضغط <
.VIDEO موضع GO لتحديد اضغط <

موضع  حسب ووضعه التليفزيون، إلدارة اضغط أو  <
مشاهدتك.

لتخزين املوضع.  GO اضغط <

في يكون وعندما غلق التليفزيون عند للحامل موضع لتخزين

… االستعداد نمط

.STANDBY إلى لالنتقال اضغط <
.STANDBY موضع GO لتحديد اضغط <

تريد.  حسبما ووضعه التليفزيون، إلدارة اضغط أو  <
املوضع. لتخزين GO اضغط <

القوائم.  ملغادرة EXIT اضغط <

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND  POSITIONS

 VIDEO
 AUDIO
 STANDBY

 
 select GO 

STAND  POSITIONS

VIDEO 

AUDIO 

STANDBY 

مرة، أول احلامل اآللي معلومات حول تركيب على مالحظة! للحصول
صفحة 16. للتليفزيون" في األولى املرة "إعداد الفصل إلى ارجع



27 الوقت والتاريخ ضبط

ينغلق أو ليشتغل مسبًقا التليفزيون تضبط عندما
مسبًقا تضبط عندما معين، أو وقت في تلقائًيا
موصل، تسجيل بجهاز لبرنامج موقوًتا تسجيًال
تشتغل الخصائص أن هذه تضمن الساعة فإن

األوقات الصحيحة. في وتتوقف

بواسطة مزامنتها هي الساعة لضبط طريقة أبسط
عن مولفة، تليفزيون لقناة التليفزيوني النص خدمة
الساعة، مزامنة اخترت وإذا .CLOCK قائمة طريق

التي التليفزيوني النص خدمة بواسطة ذلك يتم
وإذا حالًيا. تشاهدها التي التليفزيون قناة تقدمها
يمكنك متاحة، غير التليفزيوني النص خدمة كانت

يدوًيا. الساعة ضبط

إلظهار  تكرارًا LIST اضغط ا، مؤقتً الشاشة في الساعة لعرض

أخرى، مرة الساعة وإلزالة .GO اضغط ثم ،Beo4 في *CLOCK

اإلجراء. كرر

الشهور اختصارات

Jul … يوليو  يناير  … Jan  
أغسطس  … Aug فبراير  … Feb  
سبتمبر  … Sep مارس  … Mar  
أكتوبر  … Oct أبريل  … Apr  
Nov …    نوفمبر مايو  … May  
ديسمبر  … Dec يونيو  … Jun  

التي القناة أن مولفة، تأكد مع قناة الساعة مزامنة قبل

التليفزيوني. النص خدمة تقدم تشاهدها

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

.CLOCK واضغط لتمييز ،OPTIONS GO إلظهار قائمة اضغط <
.CLOCK قائمة GO لعرض اضغط <

لكل بند.  اضغط أو  لترى اختياراتك <
الوقت  ويكون إدخال القائمة. خالل بنود للتنقل اضغط أو  <

.NO على SYNCHRONISE معدة كانت إذا ضرورًيا يدوًيا
… أو وتقوميك، ساعتك خيارات GO لتخزين اضغط <

تخزين. بدون القوائم جميع من EXIT للخروج اضغط … <

الصيفي التوقيت بين االنتقالية الفترة في محدثة الساعة لم تكن إذا
األصل، في زامنت معها الساعة التي الشتوي، اختر القناة والتوقيت

الساعة. تتحدث وسوف
CLOCK

 store GO

TIME 20:00

DATE 23

MONTH APR

YEAR 2001

SYNCHRONISE NO

SHOW CLOCK NO

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER SETUP
 SOUND

OPTIONS 

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 TIME
 DATE
 MONTH

قائمة إلى إضافتها يجب أوًال ،Beo4 في CLOCK إلظهار *مالحظة!

مع املرفق الدليل إلى ارجع املعلومات، وملزيد من .Beo4 وظائف
.Beo4



والصوت28 الصورة إعدادات ضبط

مسبًقا مضبوطة والصوت الصورة إعدادات تكون
مواقع معظم قيم محايدة تناسب على المصنع من

أردت، إذا يمكنك هذا، ومع واالستماع. المشاهدة
تريد. حسبما اإلعدادات تلك ضبط

وتشمل التباين. أو اللون أو الصورة سطوع اضبط
طبقة وعلو والجهير الصوت حجم الصوت إعدادات

الصوت.

تغلق حتى إعدادات الصورة والصوت مؤقًتا - خزن
دائمة. بصفة خزنها أو - تليفزيونك

تغيير تنسيق معلومات حول كيفية للحصول على
الدليل.  9 في صفحة إلى ارجع الصورة،

التباين أو اللون أو السطوع تغيير

تغلق وعندما .PICTURE قائمة طريق عن الصورة إعدادات اضبط

املؤقتة. ستلغى اإلعدادات التليفزيون،

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

واضغط لتمييز  ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
.PICTURE

.PICTURE قائمة GO لعرض اضغط <
القائمة.  بنود خالل للتنقل اضغط أو  <

القيم.  اضغط أو  لضبط <
 … أو التليفزيون، تغلق حتى إعداداتك EXIT لتخزين اضغط <

بصفة دائمة.  GO لتخزين إعداداتك اضغط … <

إلظهار  تكرارًا LIST اضغط على الشاشة مؤقًتا، الصورة من إلزالة
أخرى، مرة الصورة والستعادة .GO اضغط ثم ،Beo4 في *P.MUTE

.TV أي مصدر، مثل اضغط زر

 … PICTURE بقائمة ماذا

الصورة.  سطوع يضبط … BRIGHTNESS

الصورة.  في التباين مستوى يضبط … CONTRAST

الصورة.  قوة اللون في يضبط … COLOUR

ويتاح  احلالية. اختالف اللون الطفيف للقناة أو اللون تدرج يضبط … TINT

.NTSC إشارة تستخدم التي الصورة ملصادر فقط

ارجع ،VGA مقبس طريق عن موصًال ،PC مصدر، مثل كان هام! إذا
.12 صفحة إلى

PICTURE

 store GO

BRIGHTNESS . . . . . . . .

CONTRAST . . . . . . . .

COLOUR . . . . . . . .

TINT . . . . . . . .

TV  SETUP

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER  SETUP
 SOUND

OPTIONS

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 BRIGHTNESS
 CONTRAST
 COLOUR

قائمة إلى إضافتها يجب أوًال ،Beo4 في P.MUTE إلظهار *مالحظة!

مع املرفق الدليل إلى ارجع املعلومات، وملزيد من .Beo4 وظائف
.Beo4



29

ضبطات الصوت

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

.SOUND واضغط لتمييز ،OPTIONS GO إلظهار قائمة اضغط <
.SOUND SETUP قائمة GO لعرض اضغط <

لضبطه.  بند الختيار اضغط أو  <
إعداد.  أو الختيار القيم لضبط اضغط أو  <

القائمة.  بنود خالل للتنقل اضغط أو  <
تليفزيونك.  أن تغلق إعداداتك إلى EXIT لتخزين اضغط <

بصفة دائمة.  GO لتخزين إعداداتك اضغط <

 … SOUND SETUP بقائمة ماذا

التليفزيون  يستخدمه الذي صوت حجم مستوى يضبط … VOLUME

تشغله. عندما
يضبط بالتليفزيون. سماعات وصلت إذا فقط يتاح … (CENTRE)

اخلارجية والداخلية. السماعات بني التوازن
السماعات. بني التوازن يضبط … (BALANCE)

يضبط مستوى اجلهير.  … BASS

طبقة الصوت.  علو يضبط مستوى … TREBLE

البشرية  عن فقد األذن تعوض خاصية علو الصوت … LOUDNESS

عند تقوّى الترددات وتلك واملنخفضة. العالية للترددات حساسيتها
املوسيقى تصبح بحيث الصوت املنخفضة مستويات حجم

YES أو  على الصوت ارتفاع ضبط حيوية. وميكن أكثر املنخفضة
.NO

سماعاتك. إعداد على اعتماًدا القائمة هذه محتويات تختلف

ميكنك االختيارية، احمليط الصوت بوحدة مجهزًا تليفزيونك كان إذا

أحدهما في يستخدم ا. مسبقً تآلفي سماعات افتراضيني ضبط

كل ويستخدم اآلخر في نظامك، في صورة تشغل مصدر كل مرة

تظل بإمكانك ومع ذلك، بنظامك. صوت موصل تشغل مصدر مرة

صفحة إلى ارجع تريده، وقت أي في مختلف سماعات تآلف اختيار

من املعلومات.  ملزيد الدليل في 9

SOUND  SETUP

 store GO

VOLUME . . . . . . . .

BALANCE . . . . . . . .

BASS . . . . . . . .

TREBLE . . . . . . . .

LOUDNESS NO

TV  SETUP

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER SETUP
 SOUND

OPTIONS

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 VOLUME
 BALANCE
 BASS



القوائم30 لغة اختيار

إعداد أثناء اخترتها التي القوائم لغة تغيير يمكن
أي وقت. في لتليفزيونك األولى المرة

القوائم اختيار لغة القوائم، فإن جميع وبمجرد
اللغة. بهذه تعرض الشاشة ورسائل

قائمة طريق عن لقوائم شاشة التليفزيون اللغة اختيار ميكنك

إلى من لغة عندما تنتقل على الشاشة ويتغير النص .TV SETUP

لغة.

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

 MENU واضغط لتمييز ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
.LANGUAGE

.MENU LANGUAGE قائمة GO لعرض اضغط <
لغتك.  إلى اختيار لالنتقال استخدم و  <

اختيارك.  GO لعمل اضغط <
 EXIT اضغط أو السابقة، القوائم للرجوع خالل STOP اضغط <

مباشرة. القوائم جميع من للخروج

MENU  LANGUAGE

select accept GO

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA

TV  SETUP 

 select GO 

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER  SETUP
 SOUND

OPTIONS 

 select GO

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 DANSK
 DEUTSCH
 ENGLISH



31 والتوصيالت التليفزيون والمقابس وضع مكان

وضع كيفية على التعرف يمكنك الفصل، هذا في
للوحة عاًما منظرًا كما يقدم لك وتوصيله. تليفزيونك

المقابس.

عند أدناه الموضح نحن ننصحك باتباع اإلجراء
تليفزيونك: إعداد

صندوقه من التليفزيون أخرج –

المناسب لتليفزيونك المكان المحيط تخير –

المختار الرف أو الحامل على التليفزيون ركب –

مكانه في التليفزيون ضع –

والسماعات. اإلضافية واألجهزة الكابالت وصل –

 5 المتقدم، التشغيل

التشغيل وظيفتي كيفية تشغيل مثل االستخدام اليومي، بعد ما إلى تليفزيونك استخدام عن معرفته تحتاج ما كل
محيط. صوت نظام تشغيل كيفية موصل. رقمي تليفزيون إرسال ومستقبل الموقوت، واالستعداد الموقوت

 15 والتفضيالت، الموالفة إعدادات

معلومات حول على الفصل هذا يحتوي أيًضا، وموالفة القنوات. مرة التليفزيون ألول إعداد كيفية على تعرف
والصوت. والصورة التليفزيون حامل ومواضع والتاريخ الوقت إعدادات

والتوصيالت، 31  التليفزيون والمقابس وضع مكان

تليفزيونك، 32  إعداد •  

الرأس، 35  وسماعات الكاميرا مقابس •  

المقابس، 36  لوحة •  

إضافي، 38  صورة جهاز توصيل •  

إضافي، 40  صورة جهاز تسجيل •  

الصوت المحيط، 42  – إعداد السماعات •  

47 ،BeoLink نظام

كيفية عمل تعرف على متكامل. صوت/صورة بالتليفزيون وتشغيل نظام صوت نظام كيفية توصيل تعرف على
وصلة. غرفة في التليفزيون وإعداد متصل، نظام وتشغيل الوصلة، توصيالت

 56 الفهرس،



تليفزيونك32 إعداد

ومد كيفية تثبيت حول على معلومات للحصول
.34 صفحة راجع التليفزيون، خلفية في الكابالت

ارجع المقابس، المعلومات حول لوحة من ولمزيد
.36 صفحة إلى

يسمح التليفزيون حول كافًيا فراًغا اترك بموتور، حامل عندك كان إذا
باليد. بحرية. أيًضا يمكن إدارة التليفزيون بالدوران له

مع تليفزيونك التعامل

ضوء اصطناعي أو املباشر الشمس ضوء في تليفزيونك وضع جتنب –

حساسية يضعف ميكن أن ذلك أن حيث ضوء، كشاف مباشر، مثل
الشاشة سخونة إذا زادت أيًضا بعد. التحكم عن وحدة مستقبل

مرة البقع هذه وتختفي في الصورة. سوداء بقع تظهر فقد بإفراط،
الطبيعية. احلرارة إلى التليفزيون يبرد أن مبجرد أخرى،

جدار وأرفف حوامل استخدم لإلصابة، التعرض دون وللحيلولة – 

Bang & Olufsen فقط. 

لهذه وفقًا وموصل مكانه في وموضوع معد التليفزيون أن تأكد –

التعليمات.
اجلافة البيئات في األماكن املغلقة، في الستخدامه مصمم التليفزيون –

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

التليفزيون. أشياء فوق أية تضع ال –

ومستقر. ثابت سطح دائًما على التليفزيون ضع –

ألفراد العمليات تلك واترك مثل الداخل. التليفزيون من فتح حتاول ال –

املؤهلني. الصيانة

غطاء داخل تركهما يمكن و3) 1) في الصورة الغطاءان الموضحان
الرئيسية. المقابس لوحة

املقابس للوحتي عام منظر

من  اسحب االختياريني. اجلدار ورف للحامل رف غطاء لتثبيت  1
لفك الغطاء. أسفل

املعلومات.  من ملزيد إلى صفحة 36 ارجع الرئيسية. املقابس لوحة 2

من  ملزيد صفحة 12 إلى ارجع حاسب. غطاء ملقبس VGA لتوصيل 3

املعلومات.
الغطاء. لفك من أسفل اسحب املقابس الرئيسية. لوحة غطاء  4

.DVB قنوات إلى للوصول االختياري البطاقة غطاء لقارئ 5

واضغط  لتفتحه، اضغط الرأس. وسماعات الكاميرا غطاء ملقابس 6

أخرى لتغلقه. مرة
وربطها التجويف خالل الكابالت مترير من املهم الكابل. جتويف  7

من املقابس. ارجع تشد أن ميكن الكابالت الكابل، وإال فإن برابط
املعلومات.  من ملزيد 34 صفحة إلى

6 

5 

7 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

1 
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إلى يمين  برفق السماعات السماعات: اسند غطاء غطاء تركيب

"ألسنة لتعشيق إلى اليسار الغطاء حرك اآلن .b و a "الدعامتين"
بالتليفزيون. (cو bو a) المطابقة "الدعامات" مع التركيب"

تعشيق اليمين لفصل إلى الغطاء لدفع إبهامك الغطاء، استخدام لفك
مكانه. من ارفعه إلخراجه ثم األلسنة،

التليفزيون وضع خيارات

في بالصورة موضح بعضها طرق، بعدة التليفزيون وضع ميكن
من  ملزيد Bang & Olufsen جتزئة ببائع االتصال رجاء اليسار.

املعلومات.

جدار، ميكنك رف أو مبوتور أرضي حامل على تركب تليفزيونك عندما
أو اليسار إلى إدارته وأيًضا أسفل، وإلى أعلى إلى التليفزيون إمالة

فقط. يدوًيا عملها ميكن أن اإلمالة رغم ذلك، الحظ، اليمني. إلى

اجلدار، ميكنك رف أو احلامل أو القاعدة على التليفزيون تركب بينما
التركيب. عملية يسهل فهذا لسنده. التليفزيون صندوق استخدام

هذه امللحقات. مع املرفق إلى الدليل ارجع املعلومات، من وملزيد

a

c

c

c

c

c c

c

b



تليفزيونك34 إعداد <<

الكهربائي التيار ومصدر الهوائي توصيالت

رابط الكابالت باستخدام بالتليفزيون الكابالت جميع تثبيت يجب هام!
الصورة. توضح حسبما المرفق

ركب غطاء الكابالت، وتثبيت التوصيالت جميع من تنتهي عندما
أخرى. مرة الكابالت

هذه في الشرح حسب الكابالت وتثبيت التوصيالت عندما تكمل
الصغر أحمر بالغ ضوء سيظهر الكهربائي. وصل التيار الصفحة،

لالستخدام. االستعداد وجاهزًا منط في النظام ويكون الشاشة. أسفل
القنوات كما هو موالفة اآلن ميكنك وحده، مركًبا تليفزيونك كان إذا
.16 صفحة في األولى لتليفزيونك" املرة "إعداد الفصل في موضح

عدم عند منط االستعداد في يترك لكي تليفزيونك صمم لقد
بعد، عن التحكم وحدة بواسطة تشغيله ولتسهيل ولذلك، استخدامه.
الكهربائي. ميكن غلق التيار مصدر من تفصله أال أساسي أمر فإنه

الكهربائي. التيار مصدر من فصلته إذا فقط التليفزيون متاًما

التليفزيون مبقبس هوائي وصل التليفزيون مبفرده، تركب عندما

في موضح هو التيار كما مبصدر التليفزيون التليفزيون ووصل

اليسار.

آخر جهاز أي أو صوت نظام أو سماعات ستوصل كنت إذا
التيار. بمصدر بعد توصله ال بالتليفزيون،

مصممان المصاحبان الكهربائي والقابس التيار مصدر سلك
سلك طريقة بأي أتلفت القابس أو فإذا غيرت للتليفزيون. خصيًصا
التليفزيون! صورة على سلًبا ذلك سيؤثر الكهربائي، التيار مصدر

TV IN



35 الرأس الكاميرا وسماعات مقابس

إلى واالستماع الرأس سماعات توصيل يمكنك
أفالمك ومشاهدة فيديو كاميرا توصيل أو البرامج

مسجل، وصلت وإذا التليفزيون. على المنزلية
كاميرا الفيديو. تسجيالت نسخ يمكنك

المؤقتة التوصيالت مقابس

فيديو كاميرا من والنسخ املشاهدة

الفيديو، كاميرا توصل وكنت بالتليفزيون، موصل مسجل لديك كان إذا
كاميرا الفيديو. تسجيالت نسخ ميكنك

… فيديو كاميرا من تسجيل لنسخ

سيسجل الكاميرا. التسجيل على عرض الفيديو وابدأ كاميرا وصل <
شاشة على الصور مشاهدة وميكنك اإلشارة تلقائًيا التليفزيون

التليفزيون.
لديك  كان إذا فقط التسجيل. لتبدأ مرتني RECORD اضغط <

.Bang & Olufsen مسجل

كاميرا من أثناء التسجيل التليفزيون أو غلق آخر مصدر اختيار
أثناء التليفزيون قنوات مشاهدة يمكن التسجيل. وال سيعطل الفيديو

التسجيل.

 PHONES

املسمى املقبس في املجسم للصوت رأس توصيل سماعات ميكنك
التليفزيون سماعات تصبح الرأس سماعات توصيل وعند .PHONES

الرأس. سماعات فصل عند أخرى مرة وتنشط صامتة

فيديو: كاميرا لتوصيل المقابس هذه

 VIDEO

الصورة. إلشارة

 R – L

التوالي). على واليسرى اليمنى الصوت (قناة الصوت لتوصيل

التليفزيون على الرقمية الصور مشاهدة

سيسجل التليفزيون. وشغل الكاميرا وصل كاميرتك، صور ملشاهدة
على الثابتة مشاهدة الصور وميكنك تلقائًيا التليفزيون اإلشارة

الشاشة.

… موقوفة الكاميرا من كانت اإلشارة إذا

 .GO واضغط Beo4 في *CAMERA إلظهار LIST تكرارًا اضغط <

R

L

VIDEO

PHONES

CAMERA

قائمة إلى إضافتها يجب أوًال ،Beo4 في CAMERA تظهر لكي *

مع المرفق الدليل إلى ارجع المعلومات، من ولمزيد .Beo4 وظائف
.Beo4



المقابس36 لوحة

بتليفزيونك بتوصيل المقابس لك لوحات تسمح
من منوعة مجموعة إلى إضافة اإلشارة دخل كابالت

نظام موسيقي أو مسجل مثل اإلضافية، األجهزة
Bang & Olufsen متصل. 

أجهزة  لتوصيل الرئيسية المقابس AV هي مقابس
أن المقابس يجب بتلك توصله جهاز إضافية. وأي

من ولمزيد .CONNECTIONS قائمة في تسجله
"إعداد المرة األولى الفصل إلى ارجع المعلومات

صفحة 16. لتليفزيونك" في

واستخدام التليفزيون حاسب أيًضا توصيل يمكنك
تليفزيونك "استخدام إلى الفصل كشاشة، ارجع

كشاشة حاسب".

HDMI IN (A-B)

مقابس لتوصيل (High Definition Multimedia Interface) HDMI™

ميكن  املقابس بتلك املوصلة حاسب. واملصادر أو HDMI صورة مصدر
،HDMI EXPANDER إذا كنت توصل .AV مقابس من ألي تسجيلها

هي: املدعمة والتنسيقات .HDMI-B مقبس  استخدم
،480p ،480i :60 Hz 1080i؛ ،720p ،576p ،576i :50 Hz الصورة:

1080iو 720p 

و و1024 × 768 و800 × 600 480 × 640 :60 Hz  احلاسب:
.768 × 1360

 AV3

 L

حاسب). من (للصوت خطية دخل إشارة يسرى،
 R

حاسب). من (للصوت خطية دخل إشارة مينى،

 Y – Pb – Pr

خارجي. صورة جهاز لتوصيل

 LINK TV

يتطلب أخرى. غرف إلى الصورة إشارات لتوزيع هوائي خرج مقبس
.RF Link أيًضا مضخم

 ~
مصدر التيار الكهربائي. توصيالت

DVB IN

فقط إذا كان تليفزيونك يتاح .DVB هوائي من الهوائي دخل مقبس
االختيارية. DVB مجهزًا بوحدة

TV IN

أو كابل، تليفزيون شبكة أو اخلارجي الهوائي من دخل الهوائي مقبس
في التليفزيون موضوًعا الرئيسية إذا كان هذا تليفزيون غرفتك من

وصلة. غرفة

 STAND

آلي مبوتور. لتوصيل حامل

 AV  2

عارض DVD أو  مثل آخر، جلهاز AV لتوصيل 21 شوكة مقبس
فيديو. ألعاب جهاز ثان أو مسجل أو تليفزيون رقمي إرسال مستقبل

 AV 1

مستقبل  21 شوكة لتوصيل مسجل Bang & Olufsen أو مقبس
كما آخر. أو مسجل مشفرة مستقبل قنوات أو تليفزيون رقمي إرسال

اإلضافية. األجهزة من أخرى أنواع توصيل ميكنك

الخلفية اللوحة مقابس

REAR SUBWOOFER REAR

FRONT FRONT A 1

A 2

STAND

AV1

MASTER LINK

POWER LINK

IR-
OUT
1-3

IR-
OUT
2-4

AV2

L

AV3

HDMI IN

R

A

B

TV IN

LINK TV DVB IN

Y

Pb

Pr
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فقط. الخدمة الستخدام يكون (USB منفذ) DVB DATA هام!

 SMARTCARD

الرقمية. القنوات إلى للوصول بطاقة إلدخال

 CA

الفضائية القنوات للوصول إلى فك تشفير ووحدة بطاقة إلدخال
الرقمية.

وحافتان  جانبيها واحدة بأحد بارزة حافة CA لها التشفير فك وحدة
وجهته تكون أن يجب احلافتني ذو واجلانب اآلخر. باجلانب بارزتان

الذهبية بعيدة الرقاقة تكون وجهة يجب أن بطاقة، إدخال ألعلى. عند
الشاشة. عن

التشفير فك ووحدات البطاقات تآلفات حول املعلومات من وملزيد
.Bang & Olufsen جتزئة بتاجر اتصل املتوافقة،

 MASTER LINK

Bang & Olufsen متوافق.  موسيقي نظام لتوصيل مقبس
املنزل.  أنحاء في للصوت BeoLink أيًضا لتوزيع املقبس ويستخدم

 POWER LINK

كان  فقط إذا Bang & Olufsen خارجية. يستخدم سماعات لتوصيل
االختيارية. تليفزيونك مجهزًا بوحدة الصوت احمليط

 IR out 1-3/2-4

رقمي موصل. تليفزيون إرسال مستقبل للتحكم في

VGA

،480 × 640 Hz 60؛ التالي: الشاشة وضوح يدعم حاسب. لتوصيل
من وملزيد و1280 × 720. 768 × 1360 ،768 × 1024 ،600 × 800

و39. 12 صفحتي إلى ارجع االستخدام ومكان املقبس، عن املعلومات

أدناه المذكورة الرقمية اإلشارة ومقابس السماعات مقابس تتاح

الصوت المحيط بوحدة مجهزًا تليفزيونك إذا كان فقط

االختيارية.

 REAR

إعداد في لتوصيل السماعات اخللفية اخلارجية يستخدمان املقبسان
محيط. صوت

 FRONT

إعداد في األمامية اخلارجية السماعات لتوصيل يستخدمان املقبسان
محيط. صوت

 SUBWOOFER

صوت  إعداد BeoLab في جهير يستخدم لتوصيل سماعة مقبس
محيط.

 A1 – A2

مجموعات بإحدى موصل جهاز خارجي من الرقمي الصوت لدخل
.AV مقابس

القنوات تشفير فك ووحدة الذكية البطاقة قارئ

CA MODULE

DVB DATA

SMARTCARD

الصورة:  وظائف بعض ستتأثر HD بتليفزيونك، جهاز وصلت إذا
هو موضح  كما عريضة FORMAT 2 لصور شاشة اخترت إذا –

ألسفل.  أو الصورة ألعلى تمرير ال يمكنك الدليل، في 9 بصفحة
في  جهاز HD إلى مصدر الصورة من أو الصوت يمكنك توزيع ال –

 Standard أيًضا يوفر إشارة HD جهاز كان إذا إال غرفة وصلة،
(SD) Definition

HD أيًضا  جهاز يكن لم ما ،HD مصدر يمكنك التسجيل من ال –

.(SD) Standard Definition إشارة يوفر



إضافي38 صورة جهاز توصيل

الصفحتين هاتين في التخطيطية الرسوم توجز
الصورة مصادر مع التليفزيون إعداد كيفية

بنظام مثًال اإلعداد، توسعة والسماعات، وكيفية
حاسب.  أو Bang & Olufsen متوافق صوت

من  36 لمزيد صفحة في المقابس" "لوحة ارجع إلى
المقابس.. واحد من حول كل المعلومات

إضافية" في  أجهزة صورة "تسجيل ارجع إلى
كيفية إعداد  حول المعلومات 40 لمزيد من صفحة

الستخدامه. موصل جهاز

اإلضافية الصورة أجهزة

أجهزة من مختلفة أنواع توصيل تتيح لك املقابس بلوحة املقابس
جتزئة تاجر يتولى أن ونحن نتوقع الوقت. نفس في  الصورة

وإعدادها  وتركيبها مكانك إلى منتجاتك Bang & Olufsen نقل

للتشغيل.

™HDMI مبدخل املزودة األجهزة

،HDMI مقابس من HDMI بأي مدخل بها التي األجهزة ميكن توصيل
كنت  إذا اجلهاز به. وصلت املعني الذي AV مقبس عن النظر بغض

.HDMI-B مقبس استخدم ،HDMI EXPANDER توصل

الصورة إشارات

الهوائي أو الكابل) (تليفزيون الكابل مثل الصورة، إشارة مصادر وصل
التخطيطي. املوضحة في الرسم باملقابس

السماعات

توسعة ميكنك ذلك، ومع ضمنية. بسماعات مجهزًا التليفزيون يكون
إلى ارجع جهير. سماعة - شامًال صوت محيط إعداد إلى النظام

من  ملزيد صفحة 45 الصوت احمليط" في – السماعات "إعداد
املعلومات.

اليسرى  الصوت وR (قناة L بكل سماعة على L–R مفتاح ضبط تذكر
التوالي). على واليمنى،

 

POWER LINK

SUBWOOFER

POWER LINK 

REAR

POWER LINK 

FRONT

DVB IN

TV IN
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الصوت نظام

،Master Link مقبس Bang & Olufsen به صوت نظام لديك كان إذا
ووصله ،Master Link كابل استخدم بالتليفزيون. توصيله فيمكنك

صوت" في  نظام وتشغيل "توصيل إلى ارجع .Master Link مبقبس
.48 صفحة

احلاسب

كشاشة. التليفزيون واستخدام حاسب توصيل ميكنك

الموصلة بالحاسب األجهزة وجميع والحاسب التليفزيون هام!افصل
أن التوصيالت. أيًضا، يجب عمل قبل الكهربائي، التيار من مصدر

في محدد كما هو مؤرض جدار بمقبس موصًال الحاسب يكون
الحاسب! إعداد تعليمات

الصوت  مبدخل VGA بالتليفزيون. ولسماع احلاسب VGA مخرج وصل
باملقابس الصوت وصل مخرج سماعات التليفزيون، في احلاسب من

كشاشة التليفزيون "استخدام إلى ارجع بالتليفزيون. AV3 R – L

.12 صفحة في حاسب"

التي اإلضافية الصورة ألجهزة أمثلة التخطيطي الرسم هذا يوضح
مسجل لديك كان وإذا واحد. وقت في بالتليفزيون توصيلها يمكن

.AV1 بمقبس توصيله يجب ،Bang & Olufsen

 IR إرسال وحدات

عن  التحكم وحدة Bang & Olufsen بواسطة ليست منتجات لتشغيل
القدرة منخفض حتت حمراء أشعة مرسل ركب ،Bang & Olufsen بعد
 IR-OUT املسماة املقابس من واحد في IR مرسل كل ركب منتج. بكل

املقابس. بلوحة

AV 1

AV 1–3

AV 1–3

Recorder (HDR)

Satellite (STB)

DVD

AV 1–3Decoder

VGA

R – L
(AV3)

MASTER
LINK



إضافي40 صورة جهاز تسجيل

يجب بتليفزيونك، إضافي صورة جهاز وصلت إذا
.CONNECTIONS قائمة في الجهاز تسجل أن

الذي يتم الجهاز فإن مرة، ألول النظام إعداد وعند
التليفزيون، سيكتشفه اإلعداد لحظة في توصيله
على  CONNECTIONS تلقائًيا وستظهر قائمة
على الحق، وقت في جهازًا وصلت وإذا الشاشة.

الجهاز هذا تسجيل عليك يجب فعندئذ دائم، نحو
.CONNECTIONS قائمة في

وطريقة موضع حول معلومات على للحصول
الصفحات إلى ارجع إضافية، أجهزة توصيل

.36 صفحة في المقابس" "لوحة والفصل السابقة

فصلت من األسباب، ثم سبب اإلضافية، ألي األجهزة فصلت إذا
تسجيل تضطر إلى فربما الكهربائي، التيار مصدر التليفزيون من

إعداد األجهزة تغير لم حتى إذا إعادة توصيلها، عند جديد األجهزة من
اإلضافية.

تنشيطه من بالتليفزيون ميكنك املوصل اجلهاز تسجيل إن

.Beo4 بعد عن التحكم وحدة باستخدام

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

 CONNECTIONS ستكون .OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزة

.CONNECTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
 AV3و AV2و AV1 :املختلفة املقابس للتنقل بني اضغط أو  <

.HDMI EXPANDERو CAMERAو
باملقبس املميز.  موصل جهاز تسجيل من لتتمكن GO اضغط <

املقابس.  أنواع للتنقل بني اضغط أو  <
وصلته باملقبس املميز.  اجلهاز الذي لتسجيل اضغط أو  <

مقبس AV آخر.  اختيار من GO لتتمكن اضغط <
السابقة  القوائم للرجوع خالل STOP اضغط إعداداتك، تكمل عندما <

مباشرة.  القوائم جميع من EXIT للخروج اضغط أو

الموصلة؟ األجهزة ما

TV  SETUP

 select GO

CONNECTIONS

 store GO

OPTIONS

 select GO

CHANNEL  GROUPS

TUNING

TIMER  RECORDING

PLAY  TIMER

OPTIONS

STAND POSITIONS

 CONNECTIONS
 TUNER  SETUP
 SOUND

CONNECTIONS

TUNER  SETUP

SOUND

PICTURE

CLOCK

MENU  LANGUAGE

 AV1
 AV2
 AV3

AV1 V. MEM

AV 2 NONE

AV3 NONE

CAMERA  NONE

HDMI EXPANDER NONE

LINK 

AV 1

 store GO

SOURCE V. MEM

IR  SOCKET NONE

HDTV NO

S/P DIF  NONE
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الختيار رسالة لك ستظهر رقمي، تليفزيون إرسال مستقبل وصلت إذا
قائمة  STB في تختار عندما قائمة شاشة من المستقبل

.CONNECTIONS

املوصل.  استخدمته للمصدر الذي IR OUT مقبس اختر … IR SOCKET

وIR-OUT 3 أو  IR-OUT 2و IR-OUTو NONE هي  واخليارات
.IR-OUT 4

اختر ،HDTV ينقل AV بأحد مقابس املصدر املوصل كان إذا … HDTV

 NO هي: واخليارات .HDTV أجل من يستخدم الذي املقبس
.VGAو YPbPrو *HDMI-Bو HDMI-Aو

طريق  بالتليفزيون عن موصًال اجلهاز كان إذا ما على يدل ... S/P-DIF

.A2 أو A1 الصحيح: املقبس اختر .SPDIF مقابس أحد

 HDMI-B فإن خيار ،YES على HDMI EXPANDER معًدا كان *إذا
.HDMI-B4و HDMI-B3و HDMI-B2و HDMI-B1 بـ يستبدل

… التلقائي االستعداد منط

قائمة في رقمي إرسال تليفزيون مستقبل تسجل عندما
االستعداد" ملستقبل وقت "إعداد اختيار أيًضا ميكنك ،CONNECTIONS

كان إذا ما اختيار ميكنك أنه يعني وهذا الرقمي. التليفزيون إرسال
منط إلى يتحول أن يجب املوصل الرقمي مستقبل إرسال التليفزيون

االستعداد تلقائًيا.

هي: اخليارات
التليفزيون إرسال مستقبل يشتغل … .OFF AT SOURCE CHANGE

آخر. مصدر اختيار عند وينغلق اختياره، عند الرقمي
الرقمي  التليفزيون إرسال مستقبل يشتغل … OFF AT TV STANDBY

التليفزيون. غلق وينغلق عند اختياره، عند
وال  دائًما الرقمي التليفزيون إرسال مستقبل يشتغل … ALWAYS ON

أبًدا. ينغلق
يشتغل  ال إرسال التليفزيون الرقمي مستقبل … MANUAL CONTROL

التحكم وحدة يدوًيا بواسطة وتغلقه تشغله بل أنت تلقائًيا. وينغلق
.Beo4 بعد عن

"تخبر" ا أن أيضً بتليفزيونك، يجب صورة إضافي توصل جهاز عندما

صوت دخل توصيل مثل إضافية، توصيالت عملت بأنك النظام

.IR مرسل أو رقمية صورة إشارة أو رقمي

 … AV1 – AV3 بقائمة ماذا

هي: واخليارات .AV مبقبس وصلته الذي املصدر اختر … SOURCE

أجهزة موصلة. هناك تكن إذا لم … NONE  
آخر.  مسجل أي مسجل Bang & Olufsen أو وصلت إذا … V.MEM  

.AV1 – AV2 قائمة في فقط يتاح
قائمتي فقط في يتاح .DVD عارض وصلت إذا … DVD   

.AV1 – AV2

قائمتي فقط في يتاح .DVD عارض وصلت إذا … DVD2   
.AV1 – AV2

موصل. تليفزيون ملوالف … TV  
مستقبل  وصلت إذا أو االختيارية DVB وحدة كان لديك إذا … DTV  

.DTV أنه على مسجل رقمي تليفزيون إرسال
على  مسجل رقمي تليفزيون إرسال مستقبل وصلت إذا … DTV2  

.DTV2 أنه
حاسب. وصلت إذا … PC  

في  فقط يتاح مشفرة. قنوات مستقبل وصلت إذا … DECODER  
.AV2 قائمة

فقط  يتاح من األجهزة اإلضافية. آخر نوع أي وصلت … إذا V.AUX2  
.AV2 – AV3 قائمة في

STB  SETUP 

 store GO 

NOKIA  96025 
NOKIA  9820T 
NOKIA  9850T 
PACE  DTR730-IM 
SKY  DIGITAL 
SELECTOR 
CANALdig  DK/S/N 
MACAB  DCB-101 
TPS  96573D 
CANAL+  SAT r2 
Planet  PL  9000 
CANALdigital  I 
ECHOSTAR  9000 
CANALdigital  E 
TV  BOX 1000-S 
CANALdigital  NL 
NOKIA  D-BOX 
NOKIA  D-BOX II 
HUMAX  F1-VACI 
TechniBox  CAM1 
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الصوت المحيط بوحدة مجهزًا كان تليفزيونك إذا
محيط. صوت إعداد عمل يمكنك االختيارية،

جهير  Power Link وسماعة سماعات أربع أضف
نظام صوت  لديك وسيكون BeoLab إلى إعدادك

محيط.

مساحة في بسهولة المحيط الصوت إعداد ويمكن
االستماع موضع تحدد الصورة دع معيشتك. غرفة
أفضل تحصل على وسوف لك. والمشاهدة المثالي

بها تحيط التي المنطقة في بالصوت إحساس
السماعات.

أمامية. كسماعات السماعات أقوى دائًما اختر

إلى  ارجع التليفزيون. Power Link في مبقابس السماعات وصل

بكيفية خاصة معلومات أجل من السماعات مع الدليل املرفق

تركيبها.

السماعتين  مجموعتي بكال L – R – LINE ضبط المفتاح تذكر
لتبين  اليسرى واليمنى) L أو R (القناة على والخلفيتين األماميتين

 L على اليسرى السماعات اضبط مجموعة. كل في موضعهما
.R على اليمنى والسماعات

… السماعات أنواع لتسجيل

TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <
.OPTIONS

.SOUND واضغط لتمييز ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
SOUND SETUP واضغط  لتمييز  قائمة GO لعرض اضغط <

.SPEAKER TYPE

.SPEAKER TYPE قائمة GO لعرض اضغط <
مجموعة  إلى لالنتقال و  سماعتك نوع إلظهار اضغط أو  <

سماعات موصلة.  هناك لم تكن NONE إذا اختر التالية. السماعات
إلى  املؤشر لنقل اضغط ،BeoLab سماعة جهير لديك إذا كان <

.YES إلى احلقل لتغيير SUBWOOFER واضغط 

بدون تخزين. EXIT ملغادرة القائمة أو GO للتخزين اضغط <

 

المحيط الصوت - السماعات إعداد

السماعات أنواع اختيار

SPEAKER  TYPE 

 store GO 

FRONT BEOLAB 8000

REAR BEOLAB 6000

SUBWOOFER YES
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أدخل لديك. املشاهدة املفضل موضع من شغل التليفزيون

على سماعة وكل موضعك باملتر بني املستقيمة مسافات اخلطوط

حدة.

… السماعات مسافات لتعيين

TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <
.OPTIONS

.SOUND واضغط لتمييز ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
SOUND SETUP واضغط  لتمييز  قائمة GO لعرض اضغط <

.SPEAKER DISTANCE

.SPEAKER DISTANCE قائمة GO لعرض اضغط <
واضغط  إلى أخرى، سماعة لنقل املؤشر من اضغط أو  < 

بني  مستقيم خط باألمتار في التقريبية  أو  الختيار املسافة
سماعة. وكل املشاهدة موضع

 GO اضغط املناسبة، السماعات مسافات إدخال من تنتهي عندما <
بدون تخزين. EXIT ملغادرة القائمة اضغط أو للتخزين

السماعة  مسافة تعيين

SPEAKER  DISTANCE 

 store GO 

CENTRE 1.0 M 

LEFT  FRONT 1.0 M 

RIGHT  FRONT 1.0 M 

RIGHT  REAR 1.0 M 

LEFT  REAR 1.0 M 

CENTRE 

 LEFT FRONT RIGHT FRONT 

RIGHT REAR LEFT REAR 
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المحيط. الصوت إعداد في الجهير سماعة صوت معايرة ضرورًيا ليس

… الصوت مستوى لمعايرة

TV SETUP واضغط  لتمييز قائمة MENU لعرض اضغط <
.OPTIONS

.SOUND واضغط لتمييز ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
SOUND SETUP واضغط  لتمييز  قائمة GO لعرض اضغط <

.SPEAKER LEVEL

سيكون .SPEAKER LEVEL قائمة GO لعرض اضغط <
مميزاً.  SEQUENCE

.MANUALو AUTOMATIC بني لالختيار اضغط أو  <
إلى  لالنتقال و  أو  السماعة صوت اضغط أو  لضبط <

أخرى. سماعة
في إعدادك السماعات جلميع الصوت ضبط من تنتهي عندما <
ملغادرة  EXIT اضغط GO للتخزين أو احمليط، اضغط للصوت

القائمة بدون تخزين.

 

احمليط الصوت - السماعات إعداد <<

معايرة مستوى الصوت

بالتليفزيون، محيط صوت إعداد في سماعات توصل بعدما

للسماعات. معايرة جتري أن يجب

في وصلتها سماعة كل في بالتناوب معايرة صوت يصدر

الصوت مستوى ضبط هي مهمتك وتكون صوتك احمليط. إعداد

من الصوت مستوى ليماثل املوصلة السماعات من جميع

يحدث أن تريد كنت إذا ما اختيار وميكنك السماعة الوسطى.

يدويًا. ا أو الصوت تلقائيً تتابع

إلى حتتاج لن فإنك السماعات، معايرة من االنتهاء ومبجرد

على تغييرات أجريت إذا إال أخرى مرة السماعات صوت معايرة

أكثر. أو سماعة نقلت إذا اإلعداد، مثالً

SPEAKER  LEVEL 

 store GO 

SEQUENCE AUTOMATIC 

LEFT  FRONT . . . . . . . . 

RIGHT  FRONT . . . . . . . . 

RIGHT  REAR . . . . . . . . 

LEFT  REAR . . . . . . . . 
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يمكنك بالتليفزيون، أماميتين خارجيتين سماعتين فقط وصلت إذا
.SPEAKER 1–3 اختيار فقط

…Beo4 سماعات بواسطة الختيار تآلف

.Beo4 شاشة تظهر SPEAKER في Beo4 حتى LIST في اضغط <
السماعات وستوصل تريده. الذي السماعات تآلف رقم اضغط <

تلقائًيا. املختارة
تشاهده، اضغط الذي للبرنامج الصوت اتزان ضبط إذا أردت < 

اخلارجية،  األمامية واخللفية السماعات بني لضبط االتزان  أو 
واليمنى.  اليسرى السماعات بني االتزان لضبط واضغط أو 

إلى  شاشة Beo4 والعودة SPEAKER من EXIT إلزالة اضغط <
تستخدمه. كنت الذي املصدر

السماعات تآلفات

فقط. الوسطى السماعة في صوت …SPEAKER 1

سماعات السماعات األمامية. وتكون في مجسم صوت …SPEAKER 2

اجلهير نشطة.
وسماعات الوسطى والسماعات األمامية السماعة …SPEAKER 3

اجلهير تكون نشطة.
وسماعات احمليط األمامية وسماعات الصوت السماعات …SPEAKER 4

اجلهير تكون نشطة.
اجلهير. وسماعات السماعات جميع من محيط صوت …SPEAKER 5

.Surround Sound بـتنسيق للقنوات املشفرة

السماعات تآلف ميكنك اختيار ا، برنامجً أو ا فيلمً تشاهد بينما

متاحة اتلفة الصوت أمناط تكون أن شريطة تشغيله، تريد الذي

نظامك. في

كان إذا ذلك ا. ويحدث تلقائيً سماعات التليفزيون تآلف يشغل قد

عدد  معلومات حول DVD يحتويان على أسطوانة برنامج أو هناك

في زلت حرًا ما فإنك ذلك، ومع تشغيلها. يتم السماعات التي

تفضله. الذي السماعات تآلف اختيار

سماعات تآلف اختيار



احمليط46 الصوت - السماعات إعداد <<

على برنامج نظام الصوت النشط ملصدر أو رؤية اسم ميكنك

ا. مسبقً إعداده أو صوت نظام ضبط ميكن ذلك، ال ومع الشاشة.

TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <
.OPTIONS

.SOUND واضغط لتمييز ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
SOUND SETUP واضغط  لتمييز  قائمة GO لعرض اضغط <

.SOUND SYSTEM

.SOUND SYSTEM قائمة GO لعرض اضغط <

النشط الصوت نظام اسم رؤية

SOUND  SYSTEM

 accept GO

MONO / STEREO
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 5 المتقدم، التشغيل

التشغيل وظيفتي كيفية تشغيل مثل االستخدام اليومي، بعد ما إلى تليفزيونك استخدام عن معرفته تحتاج ما كل
محيط. صوت نظام تشغيل موصل. كيفية رقمي تليفزيون إرسال الموقوت، ومستقبل واالستعداد الموقوت

 15 والتفضيالت، الموالفة إعدادات

معلومات حول على الفصل هذا يحتوي أيًضا، وموالفة القنوات. مرة التليفزيون ألول إعداد كيفية على تعرف
والصوت. والصورة التليفزيون حامل ومواضع والتاريخ الوقت إعدادات

 31 والتوصيالت، والمقابس التليفزيون وضع مكان

قنوات مستقبل توصيل كيفية على وتعرف المقابس. ومكان مكانه في التليفزيون ووضع نقل كيفية على تعرف
على تعرف إضافي. أيًضا جهاز تسجيل وكيفية بتليفزيونك مسجل أو رقمي تليفزيون مستقبل إرسال أو مشفرة

تآلفات اختيار ذلك كيفية بما في محيط، صوت نظام إلى تليفزيونك السماعات وكيفية تحويل توصيل كيفية
السماعات.

 47 ،BeoLink نظام
صوت، 48  نظام وتشغيل توصيل •  

وصلة، 50  غرفة في التليفزيون •  

 52 ،BeoLink والصورة بواسطة توزيع الصوت •  
الغرفة، 54  نفس في تليفزيونان •  

 56 الفهرس،

نظام  Bang & Olufsen في يمكنك توصيل جهاز
توزيع  من BeoLink الكامل نظام ويمكنك .BeoLink

كل إلى واحد مركزي مصدر من والصورة الصوت
المنزل. في مكان



48

مستخدًما  الصوت نظام CD في أسطوانة شغل
تليفزيوني برنامج أو شغل التليفزيون، سماعات

الصوت. نظام سماعات إلى الصوت وأرسل

غرفة والصورة مًعا في وضع نظام الصوت يمكن
التليفزيون في غرفة بوضع غرفتين واحدة أو في
في سماعات مجموعة مع الصوت نظام ووضع

أخرى.  غرفة

التكامل  Bang & Olufsen تدعم أنظمة صوت ليست جميع

من  ملزيد Bang & Olufsen جتزئة ببائع اتصل التليفزيون. مع

املعلومات.

صوت نظام وتشغيل توصيل

توصيل نظام الصوت

موصلة بالتليفزيون. السماعات جميع واحدة - غرفة في

الغرفة. نفس في الصوت ونظام التليفزيون

أخرى. غرفة في والتليفزيون غرفة، في الصوت نظام

 MASTER LINK مقابس وصل ،Master Link كابل ا مستخدمً

الصوت. ونظام بالتليفزيون

 Option إعداد

على حتتاج إلى إعداده فقد ،AV نظام في تليفزيونك أعددت إذا
االستعداد.  منط إلى بالكامل النظام حول الصحيح. Option

Option للتليفزيون  إعداد

.LIST اضغط ،Beo4 في • الزر متواصًال تضغط بينما <
الزرين. كال حرر <

.GO واضغط Beo4 في OPTION? إلظهار تكرارًا LIST اضغط <
الرقم  أدخل إلظهار V.OPT في Beo4 ثم تكرارًا LIST اضغط <

(1 أو 2). املناسب

Option لنظام الصوت  إعداد

.LIST اضغط ،Beo4 في • الزر متواصًال تضغط بينما <
الزرين. كال حرر <

.GO واضغط Beo4 في OPTION? إلظهار تكرارًا LIST اضغط <
الرقم  أدخل A.OPT في Beo4 ثم إلظهار LIST تكرارًا اضغط <

2، 5 أو 6). ،1 ،0) املناسب

Option 2 Option 0 

Option 1 Option 1 

Option 2 Option 2 
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صوت/صورة متكامل استخدام نظام

LIST تكرارًا  اضغط التليفزيون، سماعات على الصوت إلى لالستماع
.CD مصدر صوت، مثل ثم اضغط زر ،Beo4 في *AV إلظهار

نظام على سماعات تليفزيون مصدر من إلى الصوت لالستماع
إلظهار AV* في  تكرارًا LIST الشاشة، اضغط تشغيل الصوت بدون

.TV مصدر، مثل زر ثم اضغط ،Beo4

مع الصوت نظام على سماعات من التليفزيون الصوت إلى لالستماع
إلظهار AV* في  تكرارًا LIST اضغط TV ثم تشغيل الشاشة، اضغط

أخرى.  TV مرة اضغط ثم ،Beo4

سماعات تآلف اختيار ميكنك والتليفزيون، الصوت نظام كاملت إذا

صوت تسجيل ا وأيضً احلاليني، الصوت أو الصورة لبرنامج مالئم

الصوت. نظام بواسطة الصورة

LIST 

AV 

TV 

LIST 

AV 

CD 

TV 

LIST 

AV 

TV 

وظائف قائمة إلى إضافتها يجب أوًال ،Beo4 في AV إلظهار *مالحظة!

.Beo4 مع املرفق الدليل إلى ارجع املعلومات، وملزيد من .Beo4
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 Option إعداد

وصلة غرفة في تليفزيونك

المنزل واخترت  BeoLink مركًبا في لديك كان إذا
تشغيل يمكنك وصلة، غرفة في التليفزيون وضع

طريق التليفزيون. األنظمة الموصلة عن جميع

النحو بالكامل على نظامك أن يعمل أجل ومن
غرفة تليفزيون يكون أن الضروري من الصحيح،

توصله  أن قبل Option الصحيح على معًدا الوصلة
في الغرفة الرئيسية. بالنظام

توصل أسفله عندما الموضح اإلجراء تتبع أن يجب
وصلة: غرفة في الستخدامه تليفزيونك

التيار  الوصلة بمصدر تليفزيون غرفة وصل  1
الكهربائي.

برمج ،Beo4 بعد عن وحدة التحكم مستخدًما  2
.*Option 6 على الوصلة غرفة تليفزيون

التيار  مصدر من الوصلة غرفة تليفزيون افصل  3
الكهربائي.

والهوائي.  الوصلة توصيالت اعمل 4

التيار  بمصدر الوصلة غرفة تليفزيون توصيل أعد  5
الكهربائي.

أنظمة توجد حيث وصلة غرفة في التليفزيون الستخدامه وصلت *إذا
التلفزيون إعداد يجب سماعات، مثل بالفعل، موصلة أخرى وصلة

منه. بدال Option 5 على

Option الصحيح  على الوصلة غرفة تليفزيون إلعداد

.LIST اضغط ، • الزر متواصًال تضغط بينما <
الزرين. كال حرر <

.GO واضغط Beo4 في OPTION? إلظهار تكرارًا LIST اضغط <
V.OPT في Beo4 واضغط 6*. لعرض LIST تكرارًا اضغط <

Option 6*

الرئيسية الغرفة الوصلة غرفة
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… الوصلة غرفة في مجسم صوت إلى االستماع

رئيسية، مثل غرفة مصدر صورة املوزع من الصوت يرسل عادة
ومع مجسم. غير غرفة الوصلة إلى تليفزيون رقمي، إرسال مستقبل

مجسم: ميكنك اختيار صوت ذلك،
التليفزيون.  TV أو DTV لتشغيل اضغط <

.Beo4 شاشة تظهر *AV في حتى اضغط LIST تكرارًا <
مثل الرئيسية، الغرفة بنظام موصل مصدر DTV لتنشيط اضغط <

رقمي.  تليفزيون إرسال مستقبل

رئيسية غرفة مصادر توزيع ال يمكن هذه الوظيفة، استخدام أثناء
االستماع إلى صوت فقط ويمكنك أخرى. وصلة غرفة أنظمة إلى أخرى

.Option 6 معًدا على تليفزيونك كان مجسم إذا

… الغرفتين إحدى في الموجودة المصادر استخدام

املختار املصدر شغل استخدامه. تريد الذي املصدر زر اضغط <
كاملعتاد.

… الغرفتين موجود بكلتا - غرفة رئيسية مصدر استخدام

الشاشة.  تظهر *LINK في في Beo4 حتى LIST تكرارًا اضغط <
املصدر كاملعتاد. شغل استخدامه. تريد الذي املصدر زر اضغط <

… الغرفتين موجود بكلتا - غرفة وصلة مصدر استخدام

املصدر كاملعتاد. شغل استخدامه. تريد الذي املصدر زر اضغط <

الوصلة غرفة أنظمة تشغيل

الوصلة الرئيسيةغرفة الغرفة

إلى إضافتهما أوًال يجب ،Beo4 في AV و LINK إلظهار *مالحظة!

مع املرفق الدليل إلى ارجع املعلومات، وملزيد من .Beo4 وظائف قائمة
.Beo4
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 MASTER LINK بمقبس بالفعل موصًال صوت هناك نظام كان إذا
اثنين  MASTER LINK إلى يجب تفريع كابل آخر، وتريد توصيل جهاز

توصيل صندوق الوصلة باستخدام غرفة القادم من الكابل مع وضمه
Bang & Olufsen للمساعدة.  تجزئة ببائع اتصل خاص.

نظام إلى رئيسية غرفة الرقمية من تليفزيون اإلشارات توزيع يمكن ال
الوصلة. غرفة

الوصلة غرفة بنظام موصالً الرئيسية الغرفة أن يكون نظام يجب

.Master Link كابل بواسطة

 MASTER LINK املسمى باملقبس Master Link وصل كابل <
بالتليفزيون.

هوائي كابل وصل أيًضا، الصورة إشارات توزيع تريد كنت إذا <
كابل  مد ثم LINK TV OUT بالتليفزيون. املسمى باملقبس عادي
غرفة  RF Link Amplifier وكابل Master Link إلى إلى الهوائي

الوصلة. غرفة بأجهزة املرفقة األدلة الشرح في اتبع الوصلة.

الصوت  توزيع الصورة أو BeoLink من يمكنك نظام
المنزل. أنحاء غرف أخرى في إلى كالهما أو

التليفزيون في توصيل يمكنك المثال، على سبيل
مجموعة أو آخر صورة بنظام المعيشة غرفة

الصورة "نقل" يمكن وبذلك أخرى، غرفة في سماعات
أخرى. غرف إلى الصوت أو

يمكنك  BeoLink مركًبا، توزيع نظام لديك كان إذا
مثًال الرئيسية، إما في الغرفة التليفزيون استخدام

غرفة مثًال غرفة وصلة، أو في غرفة المعيشة،
النوم. أو المكتب

 BeoLink بواسطة والصورة الصوت توزيع

MASTER 
LINK

LINK TV 
OUT

TV IN

RF Link 
Amplifier

ميكن  ال رئيسية غرفة بتليفزيون عملها يتم التي Groups مالحظة!
غرفة وصلة. تليفزيون من الوصول إليها

الوصلة  غرفة MASTER LINK بنظام مقبس إلى

الوصالت إلى غرف إشارة الصورة توزيع
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النظام إشارات معدل

مثالً، صوت، أنه نظام على ا معدً الوصلة في غرفة نظامك كان إذا

قابل غير تليفزيون إعداد واخترت ،Passive أو BeoLink Active

على النظام إشارات معدل إعداد يجب الغرفة، نفس في للوصل

كنت إذا استخدامه يجب الذي ،AUTO هو املصنع إعداد ويكون .ON

لوصله.  Bang & Olufsen قابل تليفزيون تستخدم

… النظام إشارات معدل لتشغيل

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

 CONNECTIONS ستكون .OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزة

.LINK واضغط لتمييز ،OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
واضغط لتمييز  ،LINK قائمة GO لعرض اضغط <

.MODULATOR

.ON إلظهار اضغط أو  <
… أو اإلعداد، GO لتخزين اضغط <

تخزين. بدون القوائم جميع EXIT ملغادرة اضغط … <

الوصلة تردد

 FINE قائمة وتتاح فقط الرئيسية الغرفة MODULATOR في قائمة تتاح
فقط. الوصلة غرفة في TUNE

على بثها في منطقتك يتم تليفزيونية مثالً، قناة هناك، إذا كان

يجب ،MHz 599 وهو ،BeoLink نظام يستخدمه الذي التردد نفس

تغير مستخدم. وعندما غير على تردد النظام معدل إشارة تولف أن

تردد عليك تغيير يكون قد الرئيسية، الغرفة نظام الوصلة في تردد

بالتبعية. الوصلة غرفة نظام في الوصلة

… الوصلة تردد لتغيير

التليفزيون.  TV لتشغيل اضغط <
TV SETUP واضغط  لتمييز  قائمة MENU لعرض اضغط <

.OPTIONS

 CONNECTIONS ستكون .OPTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل. مميزة

واضغط لتمييز  ،CONNECTIONS قائمة GO لعرض اضغط <
.LINK

مميزًا  FREQUENCYوسيكون ،LINK قائمة GO لعرض اضغط <
بالفعل.

مستخدم.  غير تردد على 9 للعثور اضغط أو  أو 0 – <
… أو اإلعداد، GO لتخزين اضغط <

EXIT ملغادرة جميع القوائم بدون تخزين. اضغط … <

LINK  FREQUENCY 

search
store GO

FREQUENCY 599

FINE  TUNE 0

MODULATOR AUTO
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كليهما للتليفزيونين واحدة بعد عن تحكم وحدة

الغرفة نفس في تليفزيونان

تليفزيون  بها غرفة BeoVision 6 في وضعت إذا
التليفزيونان  وكانا Bang & Olufsen بالفعل،

تغيير عليك يجب ،Beo4 أوامر استقبال يمكنهما
التنشيط ذلك ويمنع .BeoVision 6 إعداد خيار

مًعا. للتليفزيونين المتزامن

.Beo4 وظائف قائمة إلى إضافتها يجب ،Beo4 في LINK ظهار *إل

على إعداده من بد ال الصحيح، النحو على تليفزيونك لكي يعمل

الصحيح: اخليار

… Option 4 أجل من تليفزيونك إلعداد

.LIST اضغط ،Beo4 في • الزر متواصًال تضغط بينما <
الزرين. كال حرر <

.GO واضغط Beo4 في OPTION? إلظهار تكرارًا LIST اضغط <
V.OPT في Beo4 واضغط 4. إلظهار LIST تكرارًا اضغط <

 … Option 4 في تليفزيونك تشغيل

املصدر زر ضغط مبجرد ،TV مثل مصدر، تنشيط ميكنك عادة،
،Option 4 على تليفزيونك تضبط عندما ذلك، ومع .Beo4 في املناسب

يلي: ما تفعل أن يجب

.Beo4 شاشة يظهر LINK* في حتى اضغط LIST تكرارًا <
.TV مثل مصدر، زر اضغط <

BeoVision 6
Option 4

TV 

LIST 

LINK 

TV 

 Option على أعددته النص التليفزيوني بتليفزيون الستخدام مالحظة!
وظائف من سيحد ذلك ولكن ،"VIDEO 3" على Beo4 تعد أن يجب ،4

على Options أخرى.  معدة استخدامها مع تليفزيونات ميكن التي Beo4

.Beo4 مع الدليل املرفق املعلومات، ارجع إلى من وملزيد
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الحامل

7 ص الدليل التليفزيون، إدارة

18 األولى، إعداد املرة املركزي – املوضع حتديد

 26 التليفزيون، دوران مواضع ضبط

السري الرمز

15 ص الدليل السري، رمزك نسيت إذا

15 ص الدليل السري، رمزك استخدام

14 ص الدليل السري، الرمز حذف أو تغيير

 14 ص الدليل الرمز السري، نظام تنشيط

الساعة

 27 والتاريخ، الوقت ضبط

السماعات

43 السماعة، مسافة تعيني

9 ص الدليل تآلف السماعات، أو اتزان تغيير

42 السماعات، توصيل

29 الصوت، ضبطات

 46 خارجية، سماعات وضع

سماعات الرأس

 34 الرأس، سماعات توصيل

الحاسب شاشة

32، و39 ،12 حاسب، توصيل

12 على الشاشة، احلاسب صورة عرض

الصوت

29 الصوت، إعداد

9 ص الدليل تآلف السماعات، أو اتزان تغيير

8 ص اللغة، الدليل أو نوع الصوت تغيير

8 ص الدليل الصوت، كتم أو ضبط

29 طبقة الصوت، وعلو واجلهير الصوت حجم ضبط

االتصال

Bang & Olufsen ، الدليل ص 17 بـ االتصال

األولى المرة إعداد

16 األولى، املرة إعداد إجراء

30 القوائم، لغة اختيار

44 الصوت، مستوى معايرة

 17 األولى، املرة إعداد على عامة نظرة

الموالف إعداد

13 املوالف، إعداد

13 ،DVB تعطيل

 13 الداخلي، املوالف تعطيل

الترجمات

 11 ص الدليل التليفزيوني، النص خدمة من الترجمات

التنسيق

9 ص الدليل الصورة، تنسيق تغيير

 9 ص الدليل املتاحة، الصورة تنسيقات

التوصيالت

41 ،36 ،HDMI

40 إضافي، صورة جهاز تسجيل

38 إضافي، صورة جهاز توصيل

50 وصلة، في غرفة – تليفزيونك التوصيالت

34 الكهربائي، التيار ومصدر الهوائي توصيالت

50 الوصلة، غرفة توصيالت

34 الرأس، سماعات

42 ،38 السماعات،

34 الكاميرا،

36 املقابس، لوحة

41 الرقمي، التليفزيون إرسال مستقبل

39 املشفرة، القنوات مستقبل

38 املسجل،

35 املؤقتة، التوصيالت مقابس

39 بالتليفزيون، التوصيل – الصوت نظام

 BeoLink

49 متكامل، صوت/صورة نظام استخدام

54 ،Option إعدادات

53 الوصلة، تردد

51 الوصلة، غرفة نظام تشغيل

50 وصلة، غرفة في التليفزيون

54 الغرفة، نفس في تليفزيونان

52 ،BeoLink بواسطة والصورة الصوت توزيع

48 الصوت، نظام توصيل

53 النظام، إشارات معدل

 36 ،Master Link مقبس

 DVB

37 الذكية، البطاقة

املستقل DVB HD دليل إلى ارجع .DVB تشغيل

36 ،DVB مقابس

 37 ،CA وحدة

 Groups

12 ص الدليل ،Group في قنوات اختيار

12 ص الدليل ،Groups إنشاء

 13 ص الدليل ،Group ضمن قنوات نقل

Master Link

49 متكامل، صوت/صورة نظام استخدام

48 ،Option إعداد

48 الصوت، نظام توصيل

 48 تليفزيونك، مع الصوت نظام

 Peripheral Unit

وصلة، 11 غرفة Peripheral Unit في استخدام

اخلاصة، 11 Peripheral Unit قائمة استخدام

Beo4 العام، 11 تشغيل

 10 ،Peripheral Unit Controller قائمة

 Wake-up Timer

6 ،Wake-up Timer إدخال

27 والتاريخ، الوقت ضبط

7 ،Wake-up Timer حذف أو مراجعة

الفهرس
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الموالفة

24 جديدة، تليفزيون قنوات إضافة

23 التلقائية، املوالفة بواسطة املوالفة إعادة

20 املولفة، القنوات حترير

21 املولفة، القنوات تسمية

21 مولفة، قنوات حذف

22 املولفة، القنوات ضبط

23 ،17 لتليفزيونك، املرة األولى إعداد – التلقائية املوالفة

21 املولفة، القنوات نقل

الموقت

وصلة، 8 غرفة Timer Play في

8 املوقوت، واالستعداد املوقوت التشغيل

8 ا، تلقائيً وينغلق ليشتغل التليفزيون ضبط

27 والتاريخ، الوقت ضبط

9 ،Timer حذف أو عرض أو حترير

التليفزيوني النص

MEMO ، الدليل ص 11 لصفحات اليومي االستخدام

11 ص الدليل املفضلة، التليفزيونية النصوص صفحات تخزين

10 ص الدليل، التليفزيوني، النص صفحات تكبير

 10 ص الدليل األساسية، التليفزيوني النص وظائف

االستعداد نمط

8 املوقوت، واالستعداد املوقوت التشغيل

 41 منط االستعداد، خيارات

 Beo4 عن بعد وحدة التحكم

Beo4 ، الدليل ص 4 استخدام

Beo4 ، الدليل ص 4 و التليفزيون على التعرف

Beo4 ، الدليل ص 16 بطاريات تغيير

54 الغرفة، نفس في تليفزيونان

Beo4 ، الدليل ص 16 تنظيف

اللغة

30 القوائم، لغة اختيار

17 القوائم، لغة – اختيار األولى املرة إعداد

8 ص اللغة، الدليل أو نوع الصوت تغيير

الكاميرا

34 كاميرا، توصيل

34 فيديو، كاميرا من النسخ

المقابس لوحة

36 املقابس، لوحة

 35 الرأس، وسماعات الكاميرا مقابس

الرقمي التليفزيون إرسال مستقبل

وصلة، 11 غرفة Peripheral Unit في استخدام

اخلاصة، 11 Peripheral Unit قائمة استخدام

Beo4 العام، 11 تشغيل

39 الرقمي، التليفزيون إرسال مستقبل توصيل

10 ،Peripheral Unit Controller قائمة

المشفرة القنوات مستقبل

39 املشفرة، القنوات مستقبل توصيل

التليفزيون وضع مكان

7 ص الدليل التليفزيون، إدارة

32 تليفزيونك، إعداد

 26 التليفزيون، دوران مواضع ضبط

التليفزيون مواضع

7 ص الدليل التليفزيون، إدارة

26 التليفزيون، دوران مواضع ضبط

المحيط الصوت

ص 9 45 والدليل السماعات، تآلف اختيار

43 السماعة، مسافة تعيني

42 السماعات، توصيل

46 النشط، نظام الصوت اسم رؤية

29 الصوت، ضبطات

44 الصوت، مستوى معايرة

الصورة

28 الشاشة، من الصورة إزالة

9 ص الدليل الصورة، تنسيق تغيير

28 التباين، أو اللون أو السطوع ضبط

35 التليفزيون، على الرقمية الصورة مشاهدة

الصيانة
Beo4 ، الدليل ص 16 بطاريات تغيير

16 ص الدليل تليفزيونك، صيانة

16 الدليل ص عن الشاشة،

 32 تليفزيونك، مع التعامل

والقوائم الشاشة عروض

4 التليفزيون، شاشة قوائم

5 ص والقوائم، الدليل املعروضة املعلومات

التليفزيون قنوات

6 ص الدليل تليفزيون، قناة اختيار

24 جديدة، تليفزيون قنوات إضافة

23 التلقائية، املوالفة بواسطة املوالفة إعادة

20 املولفة، القنوات حترير

21 املولفة، القنوات تسمية

21 مولفة، قنوات حذف

22 املولفة، القنوات ضبط

6 ص قائمة قنوات، الدليل عرض

17 و 23 لتليفزيونك، املرة األولى إعداد – التلقائية املوالفة

 21 املولفة، القنوات نقل
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بالطريقة  Bang & Olufsen وينصحك جتزئة تاجر سيساعدك
بلدك. في املنتجات واألجهزة هذه من الصحيحة للتخلص

الرمز فإن عليه، الرمز وال ميكن وضع جًدا إذا كان املنتج صغيرًا
علبته. على أو الضمان شهادة في أو دليل املستخدم، في سيظهر

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

والبطاريات واإللكترونية وأجزائها الكهربائية األجهزة كافة جمع يجب
حدة. على منها والتخلص

باتباع والبطاريات واإللكترونية الكهربائية األجهزة من التخلص عند
البيئة وصحة حتمي بذلك فإنك بلدك، في املتاحة جمعها أنظمة

الطبيعية. للموارد والعقالني االستخدام املتدبر في اإلنسان وتسهم
والبطاريات ونفاياتها واإللكترونية الكهربائية األجهزة جمع أن كما

موجودة تكون قد التي اخلطرة باملواد للطبيعة التلوث احملتمل مينع
واإللكترونية. الكهربائية املنتجات واألجهزة في

احلماية – (WEEE) واإللكترونية الكهربائية األجهزة من التخلص

البيئية

الشتراطات التوجيهين مطابق المنتج  هذا
.EC/95/2006و EC/108/2004

 High-Definition Multimedia Interfaceو HDMI وشعار ،HDMI إن
 HDMI متلكها مسجلة جتارية عالمات أو هي عالمات جتارية

.Licensing LLC

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  

& other U.S. and worldwide patents issued  

& pending. 

DTS is a registered trademark & the DTS logos 

and Symbol are trademarks of DTS, Inc. 

© 1996-2008 DTS, Inc. 

All Rights Reserved.

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. 

عرضة واالستخدامات املرتبطة بها واخلصائص التقنية املواصفات

إشعار. دون للتغيير

3500105  0902 
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