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املنظر العام للقوائم

TUNING 

SLEEP TIMER

PLAY TIMER 

OPTIONS

EDIT CHANNELS  
ADD CHANNELS     
AUTO TUNING   
MANUAL TUNING 

TIMER  

CONNECTIONS 

TUNER SETUP 

SOUND 

PICTURE

DTV PLAY TIMER

AUTO STANDBY

BEO4 SETTING

FEATURE ACTIVATION

MENU LANGUAGE 

FREQUENCY 
CHANNEL NO 
NAME 
FINE TUNE 
DECODER 
TV SYSTEM 
SOUND 

AV1–AV6  
HDMI EXPANDER 
LINK TUNING 

TV TUNER  
DVB HD

ADJUSTMENT 
SPEAKER TYPE
SPEAKER DISTANCE
SPEAKER LEVEL 
SOUND SYSTEM 

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

MODE
GROUP

AFTER 1 HOUR
AFTER 2 HOURS
AFTER 4 HOURS
OFF

NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

1. 2. 3.
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إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Beo4 بدون زر تنقل، يجب 

ا أو  أن تستخدم "النجمة" للتنقل إلى أعلى أو أسفل، ميينً

يسارًا في القوائم وأن تضغط زر الوسط لتأكيد االختيارات 

واإلعدادات في القوائم. أيًضا يجب أن يكون تليفزيونك 

معًدا الستخدامه مع Beo4 بدون زر تنقل. 

أظهر قائمة TV SETUP بضغط MENU بينما التليفزيون 

يشتغل. 

 .STOP للرجوع خالل القوائم، اضغط

 .EXIT للخروج من القوائم، اضغط

التنقل في القوائم

إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Beo4 بها زر تنقل 

والتليفزيون معد الستخدامه بواسطتها، انظر 

صفحة 29، فإنك تستخدم زر الوسط للتحرك ألعلى 

وألسفل ولليسار ولليمني للتنقل في القوائم. اضغط في 

مركز زر الوسط لتأكيد االختيارات واإلعدادات في القوائم. 

أظهر قائمة TV SETUP بضغط MENU بينما التليفزيون 

يشتغل. 

 .BACK للرجوع خالل القوائم، اضغط

 .BACK ًللخروج من القوائم، اضغط متواصال

إذا كان تليفزيونك معًدا لالستخدام بدون زر تنقل، يجب أن 

ا أو  تستخدم "النجمة" للتنقل إلى أعلى أو أسفل، ميينً

يسارًا في القوائم واضغط زر الوسط لتأكيد االختيارات 

واإلعدادات في القوائم. 

Beo4 بها زر تنقل

Beo4 بدون زر تنقل

Beo5

 ،Beo5 إذا كنت تشغل تليفزيونك بوحدة التحكم عن بعد

فإنك تستخدم زر الوسط للتحرك ألعلى وألسفل ولليسار 

ولليمني للتنقل في القوائم. اضغط في مركز زر الوسط 

لتأكيد االختيارات واإلعدادات في القوائم. 

أظهر قائمة TV SETUP بضغط Menu بينما التليفزيون 

يشتغل. 

.BACK للرجوع خالل القوائم، اضغط

 .BACK ًللخروج من القوائم، اضغط متواصال

الحظ أنه يجب إعادة تهيئة Beo5 عندما تضيف منتجات 
جديدة إلى إعدادك. 

GO

ST
OP PLAY

BACK
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MENU LANGUAGE … ميكنك اختيار اللغة لقوائم 

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

TUNER SETUP … عطل موالف التليفزيون أو موالف 

DVB، إذا أردت، انظر صفحة 7.

CONNECTIONS … اختر نوع اجلهاز الذي وصلته بكل 

مجموعة مقابس، واملقابس املستخدمة، واسم املنتج، واسم 
املصدر. ملزيد من املعلومات عن قائمة 

CONNECTIONS، انظر صفحة 8. 

CHECK AERIAL CONNECTION … تظهر هذه 

ًنا.  الرسالة إذا كان موالف التليفزيون ممكَّ
AUTO TUNING … بعدما تسجل جهازك املوصل، ستظهر 

على الشاشة قائمة ملوالفة القنوات تلقائًيا. استخدم زر 
التنقل لليمني لبدء املوالفة التلقائية. وسوف يعثر التليفزيون 

على جميع القنوات املتاحة. ملزيد من املعلومات عن موالفة 
قنوات التليفزيون، انظر صفحة 15.

SPEAKER TYPE … في هذه القائمة، ستختار السماعات 

التي تكون موصلة بالتليفزيون، إن وجد. انظر صفحة 19 
ملزيد من املعلومات. 

SPEAKER DISTANCE … في هذه القائمة، ستختار 

املسافة باألمتار إلى كل واحدة من السماعات في إعدادك. 
SPEAKER LEVEL … في هذه القائمة، ميكنك ضبط 

مستوى حجم صوت كل سماعة في إعدادك. 
ADJUSTMENT … في هذه القائمة، ميكنك ضبط اجلهير، 

حجم الصوت، علو طبقة الصوت، إلخ. 
ًنا، ستظهر  DVB SETUP … إذا كان موالف DVB HD ممكَّ

قائمة DVB SETUP، انظر دليل DVB HD املنفصل 
ملزيد من املعلومات. 

ملعرفة معلومات عن مكان توصيل أجهزة إضافية، انظر 
الفصل عن لوحتي التوصيل في تعليمات التشغيل. 

إعداد املرة األولى

ينشط إجراء اإلعداد عند توصيل التليفزيون 
مبصدر التيار الكهربائي وتشغيله للمرة 

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

تسجل فيها األجهزة اإلضافية التي وصلتها، 
مثل السماعات. 

إذا غيرت إعدادك فيما بعد، ميكنك الوصول 
إلى نفس القوائم وحتديث إعداداتك. وتذكر 

أنك حتتاج إلى إعداد أنواع السماعات 
 .SOUND واملسافات في قائمة

تسلسل القوائم في إعداد املرة األولى 
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اختيار لغة القوائم 

ميكن تغيير لغة القوائم التي اخترتها أثناء 
إعداد املرة األولى لتليفزيونك في أي وقت. 

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

ميكنك اختيار اللغة لقوائم شاشة التليفزيون عن طريق 

قائمة TV SETUP. ويتغير النص على الشاشة عندما 

تنتقل من لغة إلى لغة. 

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .MENU LANGUAGE

 MENU اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .LANGUAGE

استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لالنتقال إلى اختيار   >
اللغة الذي تريده. 

اضغط زر الوسط لعمل اختيارك.   >
اضغط BACK للرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط   >

متواصاًل BACK ملغادرة القوائم. 

MENU LANGUAGE

DANSK

DEUTSCH

ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

ITALIANO

NEDERLANDS

SVENSKA
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لتعطيل املوالف الداخلي … 

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS، وميز   >

 .TUNER SETUP

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة TUNER SETUP وميز   >
 .TV TUNER

 ON استخدم زر التنقل يسارًا أو مييًنا للتبديل بني اإلعداد  >
 .OFF أو

 .DVB HD ميز  >
 ON استخدم زر التنقل يسارًا أو مييًنا للتبديل بني اإلعداد  >

 .OFF أو
اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات، أو …   >

… اضغط متواصاًل BACK ملغادرة القوائم بدون تخزين.   >

إعداد املوالف 

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

عطلت موالف DVB، ميكنك تنشيط وحدة 
 .DTV ملحقة موصلة بواسطة زر

TUNER SETUP

TV TUNER ON

DVB HD ON
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التوصيالت  

تسمح لك لوحة التوصيل بتليفزيونك بتوصيل 
كابالت دخل اإلشارات وأيًضا مجموعة منوعة 

من األجهزة اإلضافية، مثل مسجل فيديو. 

إذا كان تليفزيونك مزوًدا بوحدة النظام 
االختيارية وكنت توصل نظام صوت متوافق، 
فإنك حتصل على مزايا نظام صوت/صورة 

.Master Link متكامل باستخدام كابل

وأي جهاز توصله بتلك املقابس يجب تسجيله 
في قائمة CONNECTIONS. ملزيد من 

املعلومات، انظر صفحة 12.  

قبل توصيل أي جهاز بتليفزيونك، تذكر أن تفصل 

التليفزيون من مصدر التيار الرئيسي.

توجد بعض القيود بالنسبة ألنواع األجهزة التي ميكن 
توصيلها باملقابس. 

األجهزة التي لها خرج VGA ميكن توصيلها وتسجيلها فقط 
 .AV3 للمقبس

AV 4

AV 1–4

AV 1–4

Recorder (HDR)

Satellite (STB)

DVD

AV 1–2Decoder

POWER LINK

SUB

POWER LINK 

REAR

POWER LINK 

FRONT

DVB

AERIAL
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في قوائم AV ميكنك اختيار كيفية توصيل منتج يتم 

 PLUG وميكنك االختيار بني .PUC التحكم فيه بواسطة

 .)IR نافث( IRو )كابل(

 Bang & Olufsen لتشغيل منتجات ليست :IR مرسالت

بواسطة وحدة حتكم عن بعد Bang & Olufsen، ركب 
مرسل IR من Bang & Olufsen بكل منتج. وصل كل 

مرسل باملقبس املطابق املسمى PUC بلوحة التوصيل 
الرئيسية. 

<< التوصيالت 

وحدة CA هي "قارئ بطاقة" من أجل Smart Card التي تفك 

تشفير اإلشارات املشفرة التي ترسلها محطة بث 

البرنامج. 

أدخل Smart Card في وحدة CA بحيث تكون الرقاقة 
وجهتها نحو التليفزيون. وحدة CA لها حافة بارزة واحدة بأحد 

جانبيها وحافتان بارزتان باجلانب اآلخر. واجلانب ذو احلافة 
 Conax الواحدة يجب أن تكون وجهته ألعلى. ويجب إدخال
Smart Card بحيث تكون الرقاقة وجهتها عكس مقدمة 

التليفزيون. 

 IR نوع

 DVB وحدة

STB

STB
PLUG

IR

B
A

C
K

SI
D

E
5 

V
0.

5 
A

C
H

IP
SI

D
E

C
A

SM
A

R
TC

A
R

D
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توصيل واستخدام حاسب 

هام! قبل توصيل حاسب بالتليفزيون، افصل التليفزيون 

واحلاسب وجميع األجهزة املوصلة باحلاسب من مصدر التيار 

الكهربائي. 

لتوصيل حاسب بالتليفزيون …

مستخدًما نوع الكابل املناسب، وصل أحد طرفيه مبقبس   >
خرج DVI أو VGA أو HDMI بحاسبك، والطرف اآلخر 

مبقبس VGA أو HDMI بالتليفزيون. 
لتسمع الصوت من احلاسب في السماعات املوصلة   >

بالتليفزيون، استخدم الكابل املناسب ووصل خرج الصوت 
باحلاسب مبقبسي R–L أو SPDIF بالتليفزيون عندما 

يكون ذلك مناسًبا. 
وصل التليفزيون واحلاسب وجميع األجهزة املوصلة   >

باحلاسب مبصدر التيار الكهربائي مرة ثانية. وتذكر، يجب 
أن يكون احلاسب موصاًل مبقبس جدار مؤرض كما هو 

محدد في تعليمات توصيله. 

إذا وصلت احلاسب مبقبس VGA في التليفزيون، يجب أن 
 .CONNECTIONS في قائمة AV3 تسجل احلاسب ملقبس

وميكن تسجيل حاسب موصل باملقبس HDMI ألي من 
مقابس AV أو مجموعات املقابس. 

عرض صورة احلاسب على الشاشة 

ملشاهدة صورة احلاسب على الشاشة، يجب عرضها بواسطة 
وحدة التحكم عن بعد. 

لعرض صورة احلاسب …

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
PC في شاشة Beo4 واضغط زر الوسط لعرض الصورة. 

 .)Pc اضغط :Beo5( .وعندئذ ميكنك تشغيل احلاسب كاملعتاد

<< التوصيالت 
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تسجيل أجهزة صورة إضافية  

عند إعداد التليفزيون ألول مرة، فإنه يكتشف 
بعض األجهزة املوصلة به في هذه اللحظة 

 CONNECTIONS حتديًدا. وتظهر قائمة
تلقائًيا على الشاشة أثناء إعداد املرة األولى 

لكي تسجل فيها األجهزة املوصلة، إذا لم 
يكن التليفزيون قد اكتشفها تلقائًيا. وإذا 
وصلت جهازًا في وقت الحق، يجب عليك 

تسجيل هذا اجلهاز في قائمة 
 .CONNECTIONS

تسجيل األجهزة املوصلة بالتليفزيون ميكنك من 

تشغيلها بواسطة وحدة التحكم عن بعد. 

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS. ستكون   >

CONNECTIONS مميزة بالفعل. 

 .CONNECTIONS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل مجموعات   >

 AV5و AV4و AV3و AV2و AV1 :املقابس املختلفة 
 HDMI MATRIXو HDMI EXPANDERو AV6و

 LINK عندما تكون متاحة. ملعرفة معلومات عن
TUNING انظر صفحة 39.

اضغط زر الوسط لتتمكن من تسجيل نوع منتج موصل   >
مبجموعة املقابس املميزة. 

استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للتنقل بني املقابس في   >
املجموعة. 

استخدم زر التنقل يسارًا أو مييًنا لتسجيل ما وصلته   >
باملقبس املميز. 

اضغط زر الوسط لتتمكن من اختيار املنتج من قائمة   >
على الشاشة. 

استخدم زر التنقل يسارًا أو مييًنا ملعاينة قوائم األنواع   >
األخرى للمنتجات. 

استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل أو زر رقم لتمييز اسم   >
املنتج واضغط زر الوسط لتسجيله. 

اضغط الزر األخضر لتتمكن من تسمية املصدر. اآلن تكون   >
قائمة التسمية منشطة. 

استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للعثور على احلروف   >
املنفصلة في االسم. 

اضغط زر الوسط لقبول االسم.   >

قد تختلف املقابس املتاحة اعتماًدا على إعدادك. 

تظهر األسماء في عرض على شاشة التليفزيون عند   >
اختيار املصدر. 

 STANDBY اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .OPTIONS

استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل ملعاينة قائمة خيارات   >
منط االستعداد حني يجب أن يتحول اجلهاز املوصل إلى 

منط االستعداد. 
اضغط زر الوسط الختيار أحد خيارات منط االستعداد.   >

عندما تكمل إعداداتك ملجموعة مقابس واحدة، اضغط زر   >
 .CONNECTIONS الوسط للعودة إلى قائمة

كرر هذا اإلجراء لكل مجموعة مقابس.   >

في إعداد املرة األولى فقط، بعدما تسجل جميع األجهزة 
املوصلة، اضغط الزر األخضر لتخزين اإلعداد. 

ما األجهزة املوصلة؟ 

CONNECTIONS

AV1  NONE

AV2  NONE

AV3  NONE

AV4  NONE

AV5  CAMERA

AV6  NONE

HDMI EXPANDER NO

HDMI MATRIX NO

LINK TUNING NO
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 … AV6 – AV1 ماذا بقائمة

SOURCE … اختر املصدر الذي وصلته. يدل اخليار الذي 

تختاره على زر وحدة التحكم عن بعد الذي يشغل املصدر. 
مثالً، مصدر مسجل على أنه V. MEM يشتغل عندما 

 DTV2 مصدر مسجل على أنه .V MEM تضغط زر
يشتغل عندما تضغط LIST ثم زر التنقل ألعلى أو ألسفل 

إلظهار DTV2 ثم ضغط زر الوسط. )Beo5: اضغط 
DTV2(. واخليارات هي: 

NONE … إذا لم تكن هناك أجهزة موصلة.   
V.MEM … ملسجل فيديو أو مسجل قرص صلب موصل.   

DVD/DVD2 … لعارض DVD أو مسجل موصل.  
DTV2… لألجهزة األخرى، مثل مستقبل إرسال    

تليفزيون رقمي.
DTV … مستغل بواسطة وحدة DVB، إال إذا كنت تعطل    

.DVB وحدة
V.AUX2 … لألجهزة األخرى، مثل جهاز ألعاب فيديو.   

TV … يستغله موالف التليفزيون، إال إذا كنت تعطل   
.TUNER SETUP املوالفني كليهما في قائمة

PC … حلاسب موصل.  
DECODER … من أجل مستقبل قنوات مشفرة موصل.    

تنقسم قوائم املصادر إلى 4 مجموعات؛  
 "dvd" ،هي مستقبالت إرسال التليفزيون الرقمي "stb"  

هي أجهزة عرض DVD واملسجالت، "vmem" هي 
مسجالت الفيديو مبا في ذلك مسجالت األقراص الصلبة، 

"other" هي، مثالً، احلاسبات ومراكز الوسائط.
NAME … تتيح لك تسمية املصدر الذي تسجله، واالسم 

الذي تدخله يظهر في العرض على الشاشة عندما تنشط 
املصدر. 

)AUTO SELECTION( … يسمح باالختيار التلقائي 
ملصدر موصل بـ AV5 مبجرد اكتشاف التليفزيون إلشارة، 

بشرط أن يكون التليفزيون مفتوًحا في ذلك الوقت. 
 .OFFو ON واخليارات هي

IR SOCKET … اختر مقبس IR الذي يستخدم للمصدر، 

 PUC4و PUC3و PUC2و PUC1 واخليارات هي 
.NONEو

IR TYPE … اختر نوع توصيل IR املستخدم. اخليارات هي 

.)IR لتوصيل نافث( IRو )لتوصيل كابل( PLUG

HDMI … يدل على ما إذا كان اجلهاز موصاًل بالتليفزيون عن 

 A :أم ال. اختر املقبس املناسب HDMI طريق أحد مقابس
 .C أو B أو

)YPbPr( … يدل على ما إذا كان اجلهاز موصاًل بالتليفزيون 
 YES أم ال. اخليارات هي YPbPr عن طريق مقابس 
 AV وميكن تسجيله فقط في واحدة من قوائم .NOو

)AV4-AV2 أو AV6( في أي وقت. 
)VGA( … يدل على ما إذا كان اجلهاز موصاًل بالتليفزيون 

 .NOو YES أم ال. اخليارات هي VGA عن طريق املقبس
S/P-DIF … اختر توصيل S/P-DIF املستخدم. اخليارات 

 .NONEهي 1، 2 و

يجب توصيل HDMI Expander دائًما بـ HDMI C، إذا 
 ،HDMI Expander وعند توصيل .HDMI B وجد، أو بـ

 .C4و C3و C2و C1 إضافية؛ HDMI تتاح مقابس

بالرغم من إمكانية تسجيل اجلهاز حتت أي من أنواع املصادر 
املتاحة، فإن النوع الذي تختاره يؤثر على الكيفية التي ميكنك 

استخدام مصدرك بها. 

 … High Definition (HD) بالنسبة ملصادر

 ،)SD( ميكن تسجيل إشارات الوضوح القياسي 
 باإلضافة إلى توزيعها إلى تليفزيون غرفة وصلة، ولكن

 .HD ال ميكن ذلك إلشارات 

وصل إشارات HD و SD كلتيهما إلى التليفزيون. واإلشارة 
األفضل هي التي تستخدم دائًما. وفي حالة عدم توافر إشارة 

 .SD تظهر إشارة ،HD

<< تسجيل أجهزة صورة إضافية

AV2

SOURCE NONE

NAME . . . . .

IR SOCKET NONE

IR TYPE IR 

HDMI  NONE

Y/Pb/Pr NO

S/P-DIF NONE
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إعدادات منط االستعداد …

عندما تسجل منتًجا ليس Bang & Olufsen في قائمة 
 STANDBY" ميكنك أيًضا اختيار ،CONNECTIONS

OPTIONS" مختلفة للمنتج. وهذا يعني أنه ميكنك اختيار 

ما إذا كان املنتج املوصل يجب أن يتحول إلى منط االستعداد 
تلقائًيا. 

اخليارات هي: 

OFF AT SOURCE CHANGE … يتحول املنتج إلى منط 

االستعداد فورًا عندما تختار مصدرًا آخر. 
OFF AT TV STANDBY … يتحول املنتج إلى منط 

االستعداد عندما حتول التليفزيون إلى منط االستعداد. 
ALWAYS ON … ال يتحول املنتج إلى منط االستعداد 

تلقائًيا. 
MANUAL CONTROL … ميكن تشغيل املنتج وغلقه 

بواسطة وحدة التحكم عن بعد. 

<< تسجيل أجهزة صورة إضافية
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مقابس الكاميرا وسماعات الرأس 

ميكنك توصيل سماعات رأس واالستماع إلى 
برنامج، أو ميكنك توصيل كاميرا فيديو 

ومشاهدة أفالمك املنزلية على شاشة 
التليفزيون. 

مقابس التوصيالت املؤقتة 

 PHONES

ميكنك توصيل سماعات رأس صوت مجسم باملقبس املسمى 
 .PHONES

عندما ال يكون الصوت في السماعات مكتوًما، فإن ضبط   –
حجم الصوت يوجه إلى السماعات. 

لكتم صوت السماعات املوصلة بالتليفزيون، اضغط وسط زر   –
 .  

عندما يكون الصوت مكتوًما في السماعات، اضغط  أو    –
لضبط الصوت في سماعات الرأس. 

 . الستعادة الصوت في السماعات، اضغط وسط زر    –

مالحظة: االستماع املطول إلى الصوت العالي ميكن أن يضر 
بالسمع!

 R – L

لتوصيل الصوت )قناتي الصوت اليمنى واليسرى على 
الترتيب(. 

 VIDEO

لتوصيل إشارة الصورة. 

مشاهدة الصور الرقمية على شاشة التليفزيون 

ملشاهدة صور كاميرتك، وصل الكاميرا مبقبس )مقابس( 
AV5 وشغل التليفزيون. سيسجل التليفزيون اإلشارة تلقائًيا 

وميكنك مشاهدة الصور الساكنة على الشاشة. 

إذا كانت اإلشارة من الكاميرا مغلقة … 

 Beo4 في *CAMERA تكرارًا إلظهار LIST اضغط  >
 .)Camera اضغط :Beo5( .واضغط زر الوسط

* إلظهار CAMERA في Beo4، يجب إضافتها أواًل إلى قائمة 

وظائف Beo4. ملزيد من املعلومات، انظر الدليل املرفق مع 
 .Beo4

R

L

VIDEO

PHONES



15

حترير قنوات التليفزيون املولفة

إذا لم تخزن املوالفة التلقائية جميع القنوات 
بأرقام قنواتك املفضلة أو إذا لم تسم جميع 

القنوات املخزنة تلقائًيا، ميكنك إعادة الترتيب 
الذي تظهر به القنوات وتسميتها بأسماء من 

اختيارك. 

وإذا كانت القنوات املولفة تتطلب حتريرًا 
إضافًيا، مثل املوالفة الدقيقة، استخدم قائمة 
MANUAL TUNING، انظر صفحة 17.

.DVB ملوالفة قناة رقمية، انظر دليل وحدة

مبجرد اكتمال املوالفة التلقائية للقنوات، ستظهر قائمة 

EDIT CHANNELS تلقائًيا وميكنك نقل أو تسمية قنوات 

التليفزيون املولفة. وميكنك أيًضا حذف أي قناة تليفزيون 

مولفة ال تريدها. 

 … EDIT CHANNELS دخول قائمة

 .TUNING وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
 EDIT وميز TUNING اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

 .CHANNELS

 .EDIT CHANNELS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

نقل قنوات التليفزيون املولفة … 

في قائمة EDIT CHANNELS، ميز القناة التي تريد   >
نقلها. 

استخدم زر التنقل لليمني لنقل القناة من القائمة.   >
استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لنقل القناة إلى رقم   >

القناة الذي تريده. 
استخدم زر التنقل لليسار إلعادة القناة مرة أخرى إلى   >

القائمة أو لتبادل األماكن مع القناة التي تشغل رقم القناة 
املطلوب. 

واآلن، انقل القناة التي بدلت األماكن معها إلى رقم قناة   >
خاٍل أو إلى رقم مشغول بالفعل وكرر اإلجراء. 

بعدما تنقل القنوات التي تريدها، اضغط BACK لترجع   >
خالل القوائم، أو اضغط متواصاًل BACK للخروج من جميع 

القوائم. 

نقل أو تسمية أو حذف قنوات التليفزيون املولفة 
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تسمية القنوات املولفة … 

في قائمة EDIT CHANNELS، ميز القناة التي تريد   >
تسميتها.

اضغط الزر األخضر لتتمكن من تسمية القناة. اآلن تكون   >
قائمة التسمية منشطة. 

استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للعثور على احلروف   >
املنفصلة في االسم.

تنقل بني أماكن احلروف بزر التنقل لليسار ولليمني.  >
اضغط زر الوسط لتخزين االسم.   >

عند الضرورة، كرر اإلجراء وقم بتسمية أرقام قنوات أخرى.   >
بعدما تنتهي من تسمية القنوات التي تريدها، اضغط زر   >

 BACK الوسط لقبول قائمتك احملررة، أو اضغط متواصاًل

للخروج من جميع القوائم بدون تخزين. 
 

حذف قنوات مولفة … 

في قائمة EDIT CHANNELS، ميز القناة التي   > 
تريد حذفها.

استخدم زر التنقل لليمني لنقل القناة من القائمة.   >
اضغط الزر األصفر لتتمكن من حذف القناة.   >

اضغط الزر األصفر مرة ثانية لتأكيد احلذف، أو اضغط زر   >
التنقل لليسار مرتني إلعادة القناة إلى القائمة. 

بعدما حتذف القنوات التي تريد حذفها، اضغط متواصاًل   >
BACK للخروج من جميع القوائم. 

نقل قناة. 

تسمية قناة. 

حذف قناة. 

<< حترير قنوات التليفزيون املولفة 

EDIT CHANNELS

1

2 TV 2

3  . . . . .

4  BBC 1

5  EUROSPORT

6  TV 4

7  ZDF

8  . . . . .

9  DISCOVER

10

EDIT CHANNELS

1

3  . . . . .

4  BBC 1

5  EUROSPORT

6  TV 4

7  ZDF

8  . . . . .

9  DISCOVER

10

EDIT CHANNELS

1

2  TV 2

3  A . . . .

4  BBC 1

5  EUROSPORT

6  TV 4

7  ZDF

8  . . . . .

9  DISCOVER

10

2   TV 2
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<< حترير قنوات التليفزيون املولفة 

ميكنك تخزين قنوات التليفزيون بأرقام قنوات خاصة بها. 

والف بدقة استقبال القناة، وحدد وجود القنوات املشفرة 

واختر أنواع األصوات املالئمة للقنوات كل على حدة. 

 .TUNING وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة TUNING وميز   >

 .MANUAL TUNING

 .MANUAL TUNING اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للتنقل بني البنود في   >

القائمة. 
استخدم زر التنقل يسارًا ومييًنا لعرض اختياراتك لكل بند.   >
إذا اخترت NAME، عندئذ اضغط الزر األخضر لبدء إجراء   >
التسمية. استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل إلدخال احلروف 
في االسم الذي تختاره. استخدم زر التنقل لليسار ولليمني 

للتنقل بني احلروف في االسم. 
بعدما تنتهي من التحرير، اضغط زر الوسط لقبول   >

اإلعدادات. 
اضغط زر الوسط لتخزين القناة املضبوطة.   >

اضغط متواصاًل BACK للخروج من جميع القوائم.   >

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

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

بالرغم من تخزينك لنوع صوت/لغة، ميكنك التبديل بني األنواع 
املتعددة أثناء مشاهدة برنامج تليفزيون. 

ضبط القنوات املولفة 

MANUAL TUNING

FREQUENCY 217

CHANNEL NO. 7

NAME DR 1

FINE TUNE 0

DECODER OFF

TV SYSTEM PAL B/G 

SOUND  STEREO
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إعادة موالفة القنوات أو إضافة قنوات 

ميكنك أن جتعل التليفزيون يبحث لك عن 
قنوات التليفزيون. 

اضبط مسبًقا 99 قناة تليفزيون مختلفة 
بأرقام قنوات خاصة بها وسم كل قناة اسًما 

متميزًا. 

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

 ADD عندما توالف قنوات عن طريق قائمة
CHANNELS، فإن قنواتك التي والفتها 

سابًقا ال يحدث لها أي تغيير. ويسمح لك ذلك 
باالحتفاظ بأسماء القنوات، وترتيبها في 
قائمة التليفزيون، وأي إعدادات خاصة قد 

تكون خزنتها لتلك القنوات.

ميكنك إعادة موالفة جميع قنوات التليفزيون بترك 

التليفزيون يوالف جميع القنوات تلقائًيا. كما ميكنك 

إضافة قناة جديدة أو حتديث قناة مولفة، مثالً، نقلتها 

احملطة التي تبثها. 

 .TUNING وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
 .TUNING اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

إعادة املوالفة بواسطة املوالفة التلقائية … 

 .AUTO TUNING ميز TUNING في قائمة  >
.AUTO TUNING اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

استخدم زر التنقل لليمني لبدء املوالفة التلقائية.   >
 EDIT مبجرد اكتمال املوالفة التلقائية، تظهر قائمة  >

CHANNELS. وعندئذ ميكنك إزالة أو تسمية القنوات. 

إضافة قنوات تليفزيون جديدة … 

  .ADD CHANNELS ميز TUNING في قائمة  >
 .ADD CHANNELS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

استخدم زر التنقل لليمني للبدء. ستضاف القنوات اجلديدة   >
تلقائًيا عند العثور عليها. 

عند اكتمال املوالفة وإضافة قنوات جديدة، تظهر قائمة   >
EDIT CHANNELS. وعندئذ ميكنك إزالة أو تسمية 

القنوات. وسيميز املؤشر أول قناة جديدة أضيفت إلى 
القائمة. 

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

EDIT CHANNELS

..... . . . . . . . . . . . . . . . 

31 PRIME

32 TV 2

33  . . . . .

34  BBC 1

35  EUROSPORT

36  TV 4

37  ZDF

38  . . . . . 

40  . . . . .
39  DISCOVER

AUTO TUNING

1 . . . . .
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أضف سماعات Power Link وسماعة 
جهير BeoLab إلى تليفزيونك وستحصل 

على نظام صوت محيط.

وميكن إعداد الصوت احمليط بسهولة في 
مساحة غرفة معيشتك. دع الصورة حتدد 

موضع االستماع واملشاهدة املثالي لك. 
وسوف حتصل على أفضل إحساس بالصوت 

في املنطقة التي حتيط بها السماعات.

شغل التليفزيون قبل ضبط إعدادات السماعات. 

لتسجيل أنواع السماعات …

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .SOUND

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SOUND وميز   >
 .SPEAKER TYPE

 SPEAKER TYPE اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
واستخدم زر التنقل لليسار أو لليمني إلظهار نوع سماعتك. 

اضغط زر التنقل ألسفل لالنتقال إلى السماعة التالية   >
واستخدم زر التنقل لليسار أو لليمني إلظهار نوع سماعتك. 

اضغط زر الوسط للتخزين أو اضغط BACK ملغادرة   >
القائمة بدون تخزين. 

يجب تهيئة سماعة أمامية واحدة على األقل في قائمة 
 SPEAKER إلتاحة القائمتني ،SPEAKER TYPE

.SPEAKER LEVELو DISTANCE

إعداد السماعات – الصوت احمليط

اختيار أنواع السماعات 

SPEAKER TYPE

FRONT BEOLAB 8000

REAR BEOLAB 4000

SUBWOOFER YES 
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شغل التليفزيون من موضع املشاهدة املفضل لديك. أدخل 

مسافات اخلطوط املستقيمة باملتر بني موضعك وكل 

سماعة على حدة. 

إلعداد مسافات السماعات …

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .SOUND

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SOUND وميز   >
 .SPEAKER DISTANCE

 SPEAKER اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .DISTANCE

انقل املؤشر من سماعة إلى أخرى واستخدم زر التنقل   >
لليسار أو لليمني الختيار املسافة التقريبية باألمتار في خط 

مستقيم بني موضع املشاهدة وكل سماعة. 
بعدما تدخل مسافات السماعات املناسبة، اضغط زر   >

الوسط للتخزين أو اضغط BACK ملغادرة القائمة بدون 

تخزين. 

<< إعداد السماعات - الصوت احمليط 

إعداد مسافة السماعة 

CENTRE
LEFT 

FRONT
RIGHT 
FRONT

RIGHT 
REAR

LEFT 
REAR

SPEAKER DISTANCE

CENTRE 1.0 M

LEFT FRONT 1.0 M

RIGHT FRONT 1.0 M

RIGHT REAR 1.0 M

LEFT REAR 1.0 M

SUBWOOFER 1.0 M
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معايرة مستوى الصوت 

بعدما توصل سماعات في إعداد صوت محيط بالتليفزيون، 

يجب أن جتري معايرة للسماعات. 

يصدر صوت معايرة بالتناوب في كل سماعة وصلتها في 

إعداد صوتك احمليط. وتكون مهمتك هي ضبط مستوى 

الصوت من جميع السماعات املوصلة ليماثل مستوى 

الصوت من السماعة الوسطى. وميكنك اختيار ما إذا كنت 

ا أو يدويًا.  تريد أن يحدث تتابع الصوت تلقائًي

مبجرد االنتهاء من معايرة السماعات، فإنك لن حتتاج إلى 

معايرة صوت السماعات مرة أخرى إال إذا أجريت تغييرات 

على اإلعداد، مثالً، إذا نقلت سماعة أو أكثر. 

ملعايرة مستوى الصوت …

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .SOUND

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SOUND وميز   >
 .SPEAKER LEVEL

 .SPEAKER LEVEL اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
سيكون SEQUENCE مميزًا. 

استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لالختيار بني   >
 .MANUALو AUTOMATIC

استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لضبط صوت   > 
السماعة واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لالنتقال إلى 

سماعة أخرى. 
عندما تضبط الصوت جلميع السماعات في إعداد صوتك   >

 BACK احمليط، اضغط زر الوسط للتخزين أو اضغط
ملغادرة القائمة بدون تخزين.

<< إعداد السماعات - الصوت احمليط 

SPEAKER LEVEL

SEQUENCE MANUAL

LEFT FRONT .... . . . . . .

RIGHT FRONT .... . . . . . . 

RIGHT REAR .... . . . . . . 

LEFT REAR .... . . . . . .  
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رؤية اسم نظام الصوت النشط 

ميكنك رؤية اسم نظام الصوت النشط ملصدر أو برنامج 

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

مسبًقا. 

لرؤية نظام الصوت النشط … 

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .SOUND

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SOUND SETUP وميز   >
 .SOUND SYSTEM

 .SOUND SYSTEM اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
سيظهر نظام الصوت النشط. 

اضغط متواصاًل BACK ملغادرة جميع القوائم.   >
مثال لنظام صوت الذي ميكن أن يظهر في القائمة. 

ليس من الضروري أن يطابق تآلف سماعاتك عدد القنوات 
املتاحة لنظام الصوت املستخدم. 

<< إعداد السماعات - الصوت احمليط 

SOUND SYSTEM

INPUT FORMAT:

MONO/STEREO

OUTPUT FORMAT:

STEREO

SPEAKER 1
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ضبط إعدادات الصورة والصوت 

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

مواقف املشاهدة واالستماع. ومع هذا، ميكنك 
إذا أردت، ضبط تلك اإلعدادات كيفما تريد. 

اضبط سطوع الصورة أو التباين أو اللون. 
وتشمل إعدادات الصوت حجم الصوت 

واجلهير وعلو طبقة الصوت. 

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

نشط GAME MODE إذا كنت توصل 
جهاز ألعاب فيديو بالتليفزيون.

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

ضبط السطوع أو اللون أو التباين 

اضبط إعدادات الصورة عن طريق قائمة PICTURE. وعندما 

تغلق التليفزيون، ستلغى اإلعدادات املؤقتة. 

  .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .PICTURE

.PICTURE اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل بنود   >

القائمة.
استخدم زر التنقل لليسار أو اليمني لضبط القيم.  >

اضغط BACK لتخزين إعداداتك حتى تغلق التليفزيون، أو  >
… اضغط زر الوسط لتخزين إعداداتك بصفة دائمة.  >

بالنسبة ملصادر الصورة التي تستخدم إشارة VGA، تظهر 
اخليارات التالية أيًضا:

HOR. SIZE … يضبط حجم الصورة على طول احملور 

األفقي.
VERT. SIZE … يضبط حجم الصورة على طول احملور 

العمودي. 
HOR. POSITION … يضبط موضع الصورة على طول 

احملور األفقي. 
VERT. POSITION … يضبط موضع الصورة على طول 

احملور العمودي. 
الحظ أن تلك اإلعدادات األربعة تستخدم فقط لوضوح الشاشة 

املستخدم وقت ضبطك لإلعدادات. 

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. 
 ،Beo5 في Scene اضغط  إلظهار عرض :Beo5(
اضغط Picture، ثم اضغط P.Mute. والستعادة الصورة، 

اضغط P.Mute مرة ثانية(. 

 1080p 720 أوp عندما تكون اإلشارات مرسلة بالتنسيق
أو 1080i، يكون بند القائمة SIZE متاًحا في قائمة 

 .PICTURE

PICTURE

BRIGHTNESS .... . . . .  

CONTRAST .... . . . .  

COLOUR .... . . . . 

TINT  .... . . . . 

SIZE  .... . . . .

GAME MODE 
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إذا كنت توصل جهاز ألعاب فيديو أو كنت تلعب لعبة على 

احلاسب باستخدام التليفزيون كشاشة، ميكنك تنشيط 

"Game mode". يقلل Game mode التأخير الذي يحدث 

 Game mode بسبب معاجلة اإلشارة. يتم إلغاء تنشيط

تلقائًيا عندما تغير املصدر أو تتحول إلى منط االستعداد.

 … GAME MODE الستخدام

  .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .PICTURE

.PICTURE اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 GAME استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لالنتقال إلى  >

.MODE

.OFFو ON اضغط زر الوسط تكرارًا للتبديل بني  >

لتنشيط GAME MODE بواسطة Beo4 مباشرة … 

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
.Beo4 في شاشة GAME

.OFFو ON اضغط زر الوسط تكرارًا للتبديل بني  >

لتنشيط GAME MODE بواسطة Beo5 مباشرة … 

اضغط Game لتنشيط GAME MODE، اضغط مرة   >
.GAME MODE ثانية إللغاء تنشيط

<< ضبط إعدادات الصورة والصوت 

 Game mode
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ضبط حجم الصوت أو اجلهير أو علو طبقة الصوت 

تضبط إعدادات الصوت مسبًقا في املصنع على قيم 

محايدة تناسب معظم مواقف االستماع. ومع هذا، ميكنك 

إذا أردت، ضبط تلك اإلعدادات كيفما تريد. 

ميكنك أن تضبط مسبًقا مستويات حجم الصوت واجلهير 

وعلو طبقة الصوت و سماعة جهير. 

ميكنك تشغيل ميزة علو الصوت أو إيقافها. وتعوض ميزة 

علو الصوت عن فقد األذن البشرية حساسيتها للترددات 

العالية واملنخفضة. وتلك الترددات تقّوى عند مستويات 

أحجام الصوت املنخفضة بحيث تصبح املوسيقى 

املنخفضة أكثر حيوية. 

باإلضافة إلى ذلك، ميكنك أن تعد مسبًقا تآلفي سماعات 

افتراضيني، واحد يستخدم في كل مرة تشغل فيها مصدر 

صورة في تليفزيونك، وواحد يستخدم في كل مرة تشغل 

فيها مصدر صوت موصل بتليفزيونك. وتظل بإمكانك 

اختيار تآلف سماعات مختلف في أي وقت تريد ذلك. 

ملزيد من املعلومات عن تآلفات السماعات، انظر صفحة 26. 

لضبط الصوت … 

.OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .SOUND

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SOUND، وميز   >
.ADJUSTMENT

.ADJUSTMENT اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار بند لضبطه.  >

استخدم زر التنقل لليسار أو اليمني لضبط القيم أو   > 
اختيار إعداد. 

اضغط BACK لتخزين إعداداتك حتى تغلق التليفزيون، أو …   >
… اضغط زر الوسط لتخزين إعداداتك بصفة دائمة.   >

يختلف محتوى قائمة ADJUSTMENT حسب األجهزة التي 
وصلتها بالتليفزيون. 

<< ضبط إعدادات الصورة والصوت 

ADJUSTMENT

VOLUME .... . . . .  

BASS  .... . . . .  

TREBLE .... . . . . 

SUBWOOFER .... . . . .

LOUDNESS  ON

DEFAULT VIDEO SPEAKER3

DEFAULT AUDIO SPEAKER2 
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ميكنك توسعة تليفزيونك إلى نظام صوت محيط 
بإضافة سماعات Bang & Olufsen وسماعة 

 .BeoLab جهير

عندما تشغل أحد املصادر، فإن التليفزيون يختار 
السماعات املناسبة تلقائًيا، اعتماًدا على نوع 
الصوت الذي يناسب املصدر الذي تستخدمه. 

يتحقق األداء األمثل لتآلف السماعات إذا اخترت 
SPEAKER في شاشة Beo4 وضغطت زر 

 .Beo4 الوسط في

مالحظة! إذا أضفت سماعتني أماميتني فقط للتليفزيون، 

فستتمكن من اختيار SPEAKER 1 – 3 فقط. 

االستخدام اليومي لتآلفات السماعات

ميكنك اختيار تآلف السماعات الذي يناسب املصدر الذي 

تستخدمه، بشرط توافر أمناط السماعات املتنوعة في 

تليفزيونك. 

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
SPEAKER في شاشة Beo5( Beo4: اضغط  

 Speaker ثم اضغط ،Beo5 في Scene إلظهار عرض
 .)Speaker إلظهار عرض

اضغط زر الوسط، إذا كنت تريد احلصول على أفضل   >
صوت، أو اضغط 1 – 5 الختيار تآلف السماعات الذي 
 .)Mode 1 – 5 أو Optimise اضغط :Beo5( .تريده

وستوصل السماعات املختارة تلقائًيا. 
اضغط متواصاًل BACK إلزالة SPEAKER من شاشة   >

 Beo4 والعودة إلى املصدر الذي كنت تستخدمه. 

 .)Speaker اضغط  إلزالة عرض :Beo5(

Beo4 ضبط اتزان السماعات بواسطة
ا. ميكنك ضبط االتزان بني السماعات مؤقًت

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
BALANCE في شاشة Beo4 واضغط زر الوسط. 

،  و  لضبط اتزان السماعات   ، اآلن استخدم   >
األمامية واخللفية واليسرى واليمنى.

اضغط متواصاًل BACK إلزالة SPEAKER من شاشة   >
Beo4 والعودة إلى املصدر الذي كنت تستخدمه. 

SPEAKER 1

SPEAKER 2

SPEAKER 3

SPEAKER 4

SPEAKER 5

اختيار سماعات لصوت فيلم 
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إن تليفزيونك مجهز بـ Sleep Timer مما 
يعني أنه ميكنك جعله ينغلق بعد عدد محدد 

من الدقائق.

أيًضا، ميكنك جعل التليفزيون يستجيب 

 

 Audio مبرمج في Timer Play ـ ل
Master أو Video Master موصل 

.Master Link بالتليفزيون عن طريق

إذا كان مصدر تشغيل املوقت هو DTV، فإن 
 DTV اإلعدادات يجب عملها في قائمة

.PLAY TIMER

ضبط التليفزيون ليشتغل وينغلق تلقائًيا

 Play Timer

إذا وصلت منتج صوت أو صورة Bang & Olufsen بتليفزيونك 

بكابل Master Link، ميكنك استثناءه أو ضمه في الوظائف 

 Play مثالً، أعد .PLAY TIMER املوقوتة عن طريق قائمة

Timer التليفزيون على ON وPlay Timer نظام صوت على 

OFF إذا كنت تريد للوظائف املوقوتة أن تنطبق على 

التليفزيون فقط. 

 … Play Timer لتشغيل

 .PLAY TIMER وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة PLAY TIMER، وميز   >

 .TIMER ON/OFF

 .TIMER ON/OFF اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .ON استخدم زر التنقل لليسار أو اليمني إلظهار  >

اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.  >

ملزيد من املعلومات حول كيفية برمجة Timers وتشغيل أو 
 Bang & Olufsen ملنتج صوت أو صورة Play Timer إيقاف

موصل، انظر الدليل املرفق مع املنتج. 

 Sleep Timer

ميكنك جعل التليفزيون ينغلق تلقائًيا بعد عدد من 

الدقائق. 

 … Beo4 بواسطة Sleep Timer لتنشيط

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
.Beo4 في شاشة SLEEP

اضغط زر الوسط تكرارًا الختيار عدد الدقائق.  >

 … Beo4 بواسطة Sleep Timer إللغاء تنشيط

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
.Beo4 في شاشة SLEEP

اضغط زر الوسط تكرارًا حتى تظهر OFF في عرض   >
التليفزيون.

 … Beo5 بواسطة Sleep Timer لتنشيط أو إللغاء تنشيط

.Off واختر عدد الدقائق أو Sleep اضغط  >

إلعداد Sleep Timer من خالل القائمة … 

 .SLEEP TIMER وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
.SLEEP TIMER اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

.OFFاضغط زر الوسط تكرارًا للتبديل بني عدد الدقائق و  >
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ا  << ضبط التليفزيون ليشتغل وينغلق تلقائًي

 DTV Play Timer

 ميكنك برمجة Play Timer مبنتج صوت أو صورة 

Bang & Olufsen موصل. وإذا كان Play Timer يستخدم 

 MODE في التليفزيون كمصدر، يجب أن حتدد له DVB وحدة

الذي يجب أن يبدأ فيه. أي إذا ما كان يجب أن يشتغل الراديو 

أو التليفزيون. أيًضا يجب أن حتدد له GROUP، أي احملطة أو 

 مجموعة القنوات التي يجب استخدامها عند تنفيذ 

.Play Timer

 … DTV Play Timer لعمل إعدادت لـ

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
 DTV وميز OPTIONS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >

.PLAY TIMER

 ،DTV PLAY TIMER اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 MODE واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل بني 

.GROUPو
استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني الختيار اإلعداد الذي   >

تريده. 
اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.  >

اضغط BACK للرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط   >
متواصاًل BACK للخروج من جميع القوائم. 

مالحظة! إذا كان موالف التليفزيون معطالً، ووحدة DVB يتم 
تنشيطها بضغط TV بوحدة التحكم عن بعد، فإن اسم القائمة 

 .TV PLAY TIMER يكون

أيًضا تذكر إعداد قائمة PLAY TIMER على ON، إذا كان 
  .Play Timer التليفزيون أو سماعاته سيتم تنشيطهم بواسطة

منط االستعداد التلقائي 

ميكن إعداد التليفزيون لكي يحول نفسه إلى منط 

االستعداد بعد مضى بعض الوقت من عدم استخدامه. 

وإعداد املصنع يكون 4 ساعات. وهذه الوظيفة تنطبق فقط 

في منط الصورة وليس في منط الصوت.

لتنشيط االستعداد التلقائي … 

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

.AUTO STANDBY

 .AUTO STANDBY اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار اإلعداد الذي   >

تريده. 
اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.  >

اضغط BACK للرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط   >
متواصاًل BACK للخروج من جميع القوائم. 

بعدما تنشط الوظيفة، تظهر رسالة على شاشة التليفزيون إذا 
لم حتدث أي عملية استخدام للتليفزيون خالل الوقت املعد في 

القائمة. عندئذ يتحول التليفزيون إلى االستعداد، إذا لم 
تستخدمه.

 DTV PLAY TIMER قائمة

 AUTO STANDBY قائمة

DTV PLAY TIMER

MODE TV

GROUP SPORT

AUTO STANDBY 

AFTER 1 HOUR

AFTER 2 HOUR

AFTER 4 HOUR

OFF
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يجب أن تعد تليفزيونك لتشغيله بواسطة 
Beo4 بها زر تنقل أو بدون.

حتى إذا كانت وحدة التحكم عن بعد بها زر 
تنقل، ميكنك اختيار إعداد التليفزيون 

للتشغيل بدون زر التنقل. وميكن أن يكون 
 BeoLink ذلك مفيًدا إذا كان لديك نظام

 BEO4 يضم أيًضا تليفزيوًنا ليس به قائمة
 .SETTING

إذا أعددت التليفزيون للتشغيل بدون زر تنقل 
وكانت Beo4 بها زر تنقل، يجب عليك أيًضا 
تغيير إعداد MODE لوحدة التحكم عن بعد 

Beo4. انظر دليل Beo4 ملزيد من 

املعلومات. 

Beo4 إعداد وحدة التحكم عن بعد

في قائمة BEO4 SETTING، أنت تعد ما إذا كانت وحدة 

التحكم عن بعد Beo4 التي تستخدمها بها زر تنقل أم ال. 

 … Beo4 لعمل إعدادات

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS، وميز   >

 .BEO4 SETTING

 .BEO4 SETTING اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار اإلعداد الذي تريده.   >

اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.   >
اضغط BACK للرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط   >

متواصاًل BACK للخروج من جميع القوائم. 

 Beo4 نوع

ملعرفة معلومات عن تشغيل القائمة مع األنواع املختلفة لوحدات 
التحكم عن بعد، انظر صفحة 4. 

BEO4 SETTING

NAVIGATION BUTTON

NO NAVIGATION BUTTON
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هناك مزايا إضافية في التليفزيون ميكن 
 FEATURE الوصول إليها عن طريق قائمة

ACTIVATION. ملعرفة معلومات حول 

 املزايا اإلضافية، اتصل ببائع جتزئة 
 .Bang & Olufsen

تنشيط املزايا

من أجل إتاحة املزايات اإلضافية، يجب إدخال مفتاح 

لتنشيط املزايا. وميكن شراء مفتاح املزايا من بائع جتزئة 

Bang & Olufsen. وال ميكن إلغاء تنشيط املفتاح مرة ثانية. 

إلدخال مفتاح تنشيط … 

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

 .FEATURE ACTIVATION

 FEATURE اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .ACTIVATION

اختر امليزة، التي تريد تنشيطها واضغط زر الوسط.   >
استخدم أزرار األرقام إلدخال املفتاح املكون من 12 رقًما.   >
وميكن حذف رقم خطأ بضغط زر التنقل لليسار، وميكن 

 .BACK حذف جميع األرقام بضغط
بعد إدخال األرقام، اضغط زر الوسط للقبول.   >

مفتاح تنشيط املزايا 

FEATURE ACTIVATION

KEY . . . . - . . . . - . . . .
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ميزة HDMI MATRIX هي ميزة إضافية 
ميكن شراؤها منفصلة. وعند إدخال مفتاح 

التنشيط الذي اشتريته، تتاح برمجيات 
 HDMI Matrixإضافية في تليفزيونك. و

نفسها عبارة عن منتج مادي ميكن توصيله 
ليتيح لك توصيل حتى 32 مصدرًا خارجًيا 
بتليفزيونك والوصول إليهم عن طريق وحدة 
التحكم عن بعد Beo5. ملعرفة معلومات 
حول املزايا اإلضافية، اتصل ببائع جتزئة 

 .Bang & Olufsen

HDMI MATRIX

يجب أن يتولى بائع جتزئة Bang & Olufsen توصيل وإعداد 

 .HDMI MATRIX

يجب أن تكون وحدة التحكم عن بعد Beo5 مهيأة قبل أن   –
 .HDMI Matrix تتمكن من استخدام

ال ميكنك تشغيل HDMI Matrix بواسطة وحدة حتكم   –
 .Beo4 عن بعد

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

 HDMI في HDMI Matrix ال ميكن تهيئة  –
 .Expander

… HDMI MATRIX اإلعدادات في قائمة

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

 … CONNECTIONS في قائمة

 .HDMI MATRIX افتح قائمة  > 
 .YES على MATRIX أعد احلقل  >

أعد احلقل INPUTS على األقل على نفس عدد املصادر   >
التي وصلتها. 

 .NONE ال ميكنك اختيار .IR اختر أحد مقابس  >
اختر IR TYPE ليدل على كيفية توصيل حتكم التليفزيون   >

 .HDMI Matrix بـ
 .NONE ال ميكنك اختيار .HDMI اختر أحد مقابس  >
 .HDMI MATRIX اضغط زر الوسط لتخزين قائمة  >

 .HDMI Matrix بعد تخزين إعداداتك، اختر أحد أنواع  >
اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات.   >

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. 

معلومات هامة 

HDMI MATRIX

MATRIX YES

INPUTS 16

IR SOCKET PUC1

IR TYPE PLUG

HDMI  A
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إضافة مصادر إلى إعدادك …

يجب أن تكون املصادر املوصلة بـ HDMI Matrix مسجلة 
في التليفزيون.

تهيئة املداخل … 

هيئ كل مدخل على حدة.   >
سم كل مدخل باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.   >
إذا لم تسم أحد املداخل، سيتم استخدام االسم من قائمة 

PUC املختارة. 

اختر أحد مصادر PUC للمدخل احملدد. تنقسم املصادر   >
DVD PLAYER/و SET-TOP BOX :إلى 4 فئات

 .OTHERو VIDEO RECORDERو RECORDER

عندما تخزن إعدادات املدخل، ميكنك تهيئة املدخل التالي.   >
استمر في اإلجراء إلى أن تنتهي من تهيئة جميع املداخل 

املوصلة. 
اضغط الزر األخضر للعودة إلى قائمة   >

 .CONNECTIONS

 HDMI MATRIX >>

HDMI MATRIX

INPUT 1 NONE

INPUT 2 NONE

INPUT 3 NONE

INPUT 4 NONE

INPUT 5 NONE

INPUT 6 NONE

INPUT 7 NONE

INPUT 8 NONE
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تخزين صفحات النصوص التليفزيونية 

املفضلة 

تتاح تسع صفحات MEMO لكل خدمة نص تليفزيوني 

لكل قناة تليفزيون. 

 … MEMO إلنشاء صفحة

اعرض الصفحة التي كثيرًا ما تشاهدها.   >
استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لنقل املؤشر على   >
طوال شريط القوائم إلى SETUP واضغط زر الوسط. 
ستظهر 9 منافذ MEMO املتاحة بالرقم. ويكون األول 

مميزًا. 
اضغط زر الوسط لتخزين الصفحة احلالية. سينتقل   >

املؤشر إلى منفذ MEMO املتاح التالي. 
استخدم أزرار األرقام في Beo4 الختيار صفحة النص   >

التليفزيوني التالية التي تريد تخزينها. 
كرر اإلجراء لكل صفحة تريد تخزينها.   >

ملغادرة إعداد MEMO، انقل املؤشر إلى BACK بشريط   >
قوائم النص التليفزيوني واضغط زر الوسط. 

اضغط BACK ملغادرة النص التليفزيوني.  >

 MEMO االستخدام اليومي لصفحات

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 TEXT إلظهار النص التليفزيوني.   >
 .MEMO اضغط  أو  للتنقل بني صفحات  >

اضغط BACK ملغادرة النص التليفزيوني.   >

 … MEMO حلذف صفحة

استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لنقل املؤشر إلى   >
SETUP واضغط زر الوسط. 

انقل املؤشر إلى صفحة MEMO التي تريد حذفها   >
واضغط الزر األصفر. 

اضغط الزر األصفر مرة أخرى للتأكيد.   >

إلظهار ترجمات النص التليفزيوني لبرنامج … 

إذا كنت تريد ظهور ترجمات النص التليفزيوني املتاحة تلقائًيا 
لبرنامج معني، خزن صفحة ترجمات النص التليفزيوني 

كصفحة MEMO  رقم 9. ومع ذلك، فإن الترجمات ال تظهر 
عندما يكون مصدر النص التليفزيوني هو DVB-HD، وال 

عندما يظهر النص التليفزيوني في شاشة ثنائية.

النص التليفزيوني

يوجد شرح لالستخدام اليومي للنص التليفزيوني 
في تعليمات التشغيل، ومع ذلك، ميكنك أيًضا 

تخزين صفحات النصوص التليفزيونية املفضلة 
للرجوع إليها سريًعا.
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إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد Beo4، فإن بعض الوظائف 

تكون متاحة مباشرة عن طريق Beo4 عندما تشغل اجلهاز. 

كما أن هناك وظائف إضافية تكون متاحة من خالل شفافة 

قائمة تعرضها أنت على الشاشة. وفي هذه القائمة ميكنك 

رؤية أزرار Beo4 التي تنشط خدمات أو وظائف معينة. 

ميكن لبائع جتزئة Bang & Olufsen أن يقدم لك نظرة عامة 

على "عرض االرتباط" الذي يوضح تشغيل األجهزة املوصلة 

بواسطة Beo4 مبزيد من التفاصيل.

اضغط زر مصدر، مثال V MEM، لتشغيل اجلهاز املوصل.   >
اضغط MENU إلظهار شفافة القائمة.   >

اضغط زر الرقم الذي ينشط الوظيفة التي تريدها،   >
أو اضغط أحد األزرار امللونة لتنشيط وظيفة. 

ال ميكن عرض شفافة القائمة جلهاز موصل بتليفزيون غرفة 
رئيسية على شاشة التليفزيون املوجود في غرفة الوصلة. 

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. 

 Beo4 التشغيل املباشر بواسطة

إذا كنت تعرف زر Beo4 الذي ينشط الوظيفة التي تريدها، 

ميكنك تنشيط الوظيفة دون عرض شفافة القائمة أوالً. 

بينما يشتغل اجلهاز … 

اضغط أحد األزرار امللونة لتنشيط وظيفة.   >
 Program Guide اضغط متواصاًل زر الوسط لعرض  >

أو شريط إعالن "Now/Next" على الشاشة إذا كنت 
تستخدم جهازًا يدعم تلك الوظائف.

استخدم  و  للتنقل بني القنوات*.  >
استخدم  و  لترجيع أو تقدمي، مثالً، تسجيالت*.   >

اضغط MENU واستخدم أزرار األرقام لتنشيط الوظيفة   > 
التي تريدها. 

*هذه العملية ال تنطبق على Beo4 بدون زر تنقل. 

 Peripheral Unit تعمل وحدة
Controller املدمجة كمترجم بني أجهزة 

الصورة املوصلة بالتليفزيون مثل مستقبل 
إرسال تليفزيون رقمي، أو مسجل فيديو أو 

عارض 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 

التليفزيون، إذا كنت تستخدم وحدة حتكم عن 
 .Beo5 أو عن طريق شاشة ،Beo4 بعد

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

ال تدعم Bang & Olufsen جميع أجهزة الصورة 

املوصلة. ملزيد من املعلومات عن األجهزة املدعمة، 

 .Bang & Olufsen اتصل ببائع جتزئة

Beo5 أو Beo4 تشغيل أجهزة أخرى باستخدام

 Beo4 استخدام وحدة التحكم عن بعد

GUIDE

MENU

TEXT

INFO

WIDE

1

2

3

4

5
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استخدام قوائم األجهزة 

ميكنك، مبجرد تنشيط اجلهاز املوصل، تشغيل قوائمه 

اخلاصة بواسطة وحدة التحكم عن بعد. 

بينما تظهر قوائم اجلهاز … 

استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل ولليسار ولليمني للتنقل   >
في القوائم.

اضغط زر الوسط الختيار وظيفة وتنشيطها.  >
اضغط أزرار األرقام إلدخال املعلومات في القوائم أو   >

اخلدمات عندما يكون ذلك مناسًبا. 
استخدم األزرار امللونة كما هو موضح في قوائم جهازك   >

املوصل.
اضغط BACK للرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط   >

متواصاًل BACK للخروج من جميع القوائم.

 Beo5 استخدام وحدة التحكم عن بعد

ميكن تشغيل الوظائف الرئيسية جلهازك بواسطة وحدة 

التحكم عن بعد Beo5. ورمبا ال تدعم Beo5 جميع الوظائف. 

وتظهر اخلدمات والوظائف املتاحة في شاشة Beo5 عندما 

تنشط اجلهاز.

اضغط زر مصدر، مثال DTV، لتشغيل اجلهاز املوصل.   >
اضغط الزر في شاشة Beo5 الذي ينشط الوظيفة التي   >

تريدها. 

إذا اخترت جهازًا موصاًل كمصدر، اضغط MENU مرتني 
لعرض قائمة التليفزيون الرئيسية. 

مثال لعرض شاشة Beo5 املستخدم لتشغيل مستقبل إرسال 
تليفزيون رقمي. 

Beo5 أو Beo4 تشغيل أجهزة أخرى باستخدام >>

 DTV

 Sky 

i Interactive Help

Slow Box office Services

 R TV Guide 



36

إذا كان تليفزيونك مزوًدا بوحدة النظام 
االختيارية وكنت توصل نظام صوت متوافق، 
فإنك حتصل على مزايا نظام صوت/صورة 

.Master Link متكامل باستخدام كابل

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

برنامج تليفزيون وأرسل الصوت إلى سماعات 
نظام الصوت. 

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

غرفة ووضع نظام الصوت مع مجموعة 
سماعات في غرفة أخرى. 

ليست جميع أنظمة الصوت Bang & Olufsen تدعم 

التكامل مع التليفزيون. 

توصيل وتشغيل نظام صوت

مستخدًما كابل BeoLink، وصل املقابس املسماة 

MASTER LINK بالتليفزيون ونظام الصوت. 

 Beo4 برمجة إعداد الصوت والصورة بواسطة

ميكنك إعداد تليفزيونك، املوجود في نظام صوت وصورة، 

على Option الصحيح باستخدام Beo4. حول أوالً النظام 

بالكامل إلى منط االستعداد. 

إعداد Option للتليفزيون … 

 ،Beo4 بينما تضغط متواصاًل الزر • )االستعداد( في  >
 .LIST اضغط

حرر كال الزرين.   >
اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >

?OPTION في شاشة Beo4 واضغط زر الوسط. 
اضغط LIST واستخدم زر التنقل إلظهار V.OPT في شاشة   >

Beo4 ثم أدخل الرقم املناسب )1، 2 أو 4(. 

إعداد Option لنظام الصوت …

 ،Beo4 بينما تضغط متواصاًل الزر • )االستعداد( في  >
 .LIST اضغط

حرر كال الزرين.   >
اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >

?OPTION في شاشة Beo4 واضغط زر الوسط. 

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
A.OPT في شاشة Beo4 وأدخل الرقم املناسب )0، 1، 2، 

4، 5 أو 6(. 

 

إذا كان التليفزيون ونظام صوت موجودين في غرفة واحدة 
وجميع السماعات موصلة بالتليفزيون، أعد التليفزيون على 

 .Option 0 ونظام الصوت على Option 2

إذا كان التليفزيون )مع أو بدون سماعات إضافية( ونظام 
الصوت )مع مجموعة سماعات موصلة( موجودين في نفس 

الغرفة، أعد التليفزيون على Option 1 ونظام الصوت على 
  .Option 1

إذا كان نظام الصوت موجود في غرفة والتليفزيون )مع أو 
بدون سماعات إضافية( موجود في غرفة أخرى، أعد التليفزيون 

 .Option 2 ونظام الصوت على Option 2 على

توصيل نظام الصوت بالتليفزيون 

Option 2 Option 0 

Option 1 Option 1 

Option 2 Option 2 



37

 Beo5 برمجة إعداد الصوت والصورة بواسطة

إذا كان التليفزيون معًدا في نظام صوت وصورة، فقد حتتاج 

إلى إعداده على Option الصحيح بواسطة Beo5. حول أوالً 

النظام بالكامل إلى منط االستعداد. 

إعداد Option للتليفزيون … 

قف أمام التليفزيون.   >
بينما تضغط متواصاًل الزر • )االستعداد(، اضغط زر   >

 .Beo5 في Setup الوسط إلظهار قائمة

حرر كال الزرين.   >
 Option إلظهار عرض Option Pgm اضغط  >

 .Beo5 في Programming

اضغط الزر الذي يطابق املنطقة املوجود بها التليفزيون،   >
 .Tv Area ،ًمثال

إعداد Option لنظام الصوت …

قف أمام نظام الصوت.   >
بينما تضغط متواصاًل الزر • )االستعداد(، اضغط زر   >

 .Beo5 في Setup الوسط إلظهار قائمة

حرر كال الزرين.   >
 Option إلظهار عرض Option Pgm اضغط  >

 .Beo5 في Programming

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

<< توصيل وتشغيل نظام صوت
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إذا كاملت نظام الصوت والتليفزيون، ميكنك اختيار تآلف 

سماعات مالئم لبرنامج الصورة أو الصوت احلاليني، 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 Beo5( .TV: اختر املنطقة لسماعات نظام الصوت، ثم 
اضغط زر مصدر، مثل TV(. يظهر شرح Beo4 في اليمني 

وشرح Beo5 في اليسار. 

لالستماع إلى صوت نظام الصوت في السماعات املوصلة 
بالتليفزيون، اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل 

.CD ثم اضغط ،Beo4 في شاشة AV إلظهار 
 )Beo5: اختر املنطقة للسماعات املوصلة بالتليفزيون ثم 

اضغط زر مصدر صوت، مثل CD(. يظهر شرح Beo4 في 
اليمني وشرح Beo5 في اليسار. 

لالستماع إلى الصوت من مصدر تليفزيون في سماعات نظام 
 LIST ثم اضغط ،TV الصوت بينما تشغل الشاشة، اضغط
واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار AV في شاشة 
Beo4، ثم اضغط TV مرة ثانية. )Beo5: اضغط TV، ثم 

اختر املنطقة لسماعات نظام الصوت واضغط TV مرة ثانية(. 
يظهر شرح Beo4 في اليمني وشرح Beo5 في اليسار. 

استخدام نظام صوت/صورة 

<< توصيل وتشغيل نظام صوت

TV

LIST

AV

TV

TV

Zone ‘A’

TV

Zone ‘A’

TV

LIST

AV

TV

Zone ‘B’

CD

LIST

AV

CD
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إذا كان تليفزيونك مجهزًا بوحدة النظام 
االختيارية، ميكنك توصيل وإعداد نظام 

BeoLink ملشاهدة الصورة وسماع الصوت 

في غرف الوصالت. 

على سبيل املثال، ميكنك توصيل التليفزيون 
في غرفة املعيشة بنظام صورة آخر أو 

مجموعة سماعات في غرفة أخرى، وبذلك 
ميكن "نقل" الصورة أو الصوت إلى غرف 

أخرى. 

إذا كان لديك نظام توزيع BeoLink مركًبا، 
ميكنك إما استخدام التليفزيون في الغرفة 
الرئيسية، مثاًل غرفة معيشة، أو في غرفة 

وصلة، مثاًل غرفة مكتب أو غرفة نوم. 

في ظروف معينة، قد يكون ضرورًيا إدخال 
إعدادات معدل اإلشارة. 

BeoLink توزيع الصوت والصورة بواسطة

توصيالت الوصلة 

يجب أن يكون تليفزيون الغرفة الرئيسية موصالً بنظام 

 :Master Link غرفة الوصلة بواسطة كابل

وصل كابل Master Link باملقبس املسمى   > 
MASTER LINK بالتليفزيون. 

إذا كنت تريد توزيع إشارات الصورة أيًضا، وصل كابل   >
هوائي عادي باملقبس املسمى RF OUT بالتليفزيون. ثم 

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

مع جهاز غرفة الوصلة. 

إذا كان هناك نظام صوت موصل بالفعل مبقبس 
Master Link وكنت تريد توصيل أجهزة أخرى، يجب تفريع 

كابل Master Link إلى اثنني وضمه مع الكابل القادم من 
غرفة الوصلة باستخدام صندوق توصيل خاص. اتصل ببائع 

جتزئة Bang & Olufsen للمساعدة. 

ال ميكن توزيع اإلشارات الرقمية )HDMI( من تليفزيون غرفة 
رئيسية إلى نظام غرفة الوصلة. 

MASTER 
LINK

RF OUTAERIAL

RF Link 
Amplifier

إلى مقبس MASTER LINK بنظام غرفة 

الوصلة 

توزيع إشارة الصورة إلى غرف الوصالت 
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معدل إشارات النظام 

 BeoLink أو BeoLink Active إذا كان لديك إعداد صوت، مثل

Passive، واخترت وضع تليفزيون غير قابل للوصل في نفس 

الغرفة، يجب إعداد معدل إشارات النظام على ON. ويكون 

إعداد املصنع هو AUTO، الذي يجب استخدامه إذا كنت 

تستخدم تليفزيون Bang & Olufsen ميكن وصله. 

لتشغيل معدل إشارات النظام …

 .OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

.CONNECTIONS

 CONNECTIONS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .LINK TUNING وميز

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة LINK TUNING وميز   >
.MODULATOR

  .ON استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني  إلظهار  >
اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد، أو …  >

… اضغط متواصاًل BACK ملغادرة جميع القوائم بدون   >
تخزين.  

BeoLink توزيع الصوت والصورة بواسطة >>

تردد الوصلة 

إذا كان هناك، مثالً، قناة تليفزيونية تبث في منطقتك على 

 نفس التردد املعد عليه نظام BeoLink من املصنع؛ 

MHz 599، يجب موالفة معدل إشارات النظام على تردد غير 

مستخدم. وعندما تغير تردد الوصلة في تليفزيون الغرفة 

الرئيسية، تأكد من أن تردد الوصلة في تليفزيون غرفة 

الوصلة مياثله. 

لتغيير تردد الوصلة …

.OPTIONS وميز TV SETUP أظهر قائمة  >
اضغط زر الوسط إلظهار قائمة OPTIONS وميز   >

.CONNECTIONS

 CONNECTIONS اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  >
 .LINK TUNING وميز

اضغط زر الوسط إلظهار قائمة LINK TUNING وميز   >
.FREQUENCY

استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني للعثور على تردد غير   >
مستخدم.  

اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد، أو …  >
… اضغط متواصاًل BACK ملغادرة جميع القوائم بدون   >

تخزين.  

.LINK TUNING قائمة

 .LINK FREQUENCY قائمة

عند موالفة تردد الوصلة في غرفة الوصلة، تظهر صورة 
اختبار. وتتاح FINE TUNE فقط في إعدادات غرفة الوصلة/

.Option 4

LINK TUNING

FREQUENCY 599

TV SYSTEM B/G

MODULATOR AUTO

LINK TUNING

FREQUENCY 599

FINE TUNE 0

TV SYSTEM B/G
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إذا كان لديك BeoLink مركًبا في املنزل 
واخترت وضع التليفزيون في غرفة وصلة، 
ميكنك تشغيل جميع األنظمة املوصلة من 

خالل التليفزيون.

يجب أن تتبع اإلجراء املوضح أسفله عندما توصل 

تليفزيونك الستخدامه في غرفة وصلة:

وصل تليفزيون غرفة الوصلة مبصدر التيار   1

الكهربائي 

مستخدًما وحدة التحكم عن بعد، برمج تليفزيون   2

غرفة الوصلة على Option الصحيح 

افصل تليفزيون غرفة الوصلة من مصدر التيار   3

الكهربائي 

اعمل التوصيالت الالزمة   4

أعد توصيل تليفزيون غرفة الوصلة مبصدر التيار   5

الكهربائي. 

التليفزيون في غرفة وصلة

 Option إعداد

لكي يعمل نظامك بالكامل على النحو الصحيح، ال بد من 

إعداد التليفزيون في غرفة الوصلة على Option الصحيح 

قبل توصيله بالتليفزيون في الغرفة الرئيسية! 

 … Beo4 بواسطة

 LIST بينما تضغط متواصاًل الزر • )االستعداد(، اضغط  >
 .Beo4 في

حرر كال الزرين.   >
اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >

?OPTION في شاشة Beo4 واضغط زر الوسط.

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
V.OPT في شاشة Beo4 واضغط 6*. 

 … Beo5 بواسطة

قف أمام تليفزيون غرفة الوصلة.   >
بينما تضغط متواصاًل الزر • )االستعداد(، اضغط زر   >

 .Beo5 في Setup الوسط إلظهار قائمة

حرر كال الزرين.   >
اضغط Option Pgm إلظهار عرض برمجة Option في   >

 .Beo5

اضغط الزر املناسب للمنطقة املوجود بها التليفزيون.   >

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

إعداد التليفزيون على Option 5 بداًل منه. 

Option 6*

الغرفة الرئيسية غرفة الوصلة
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عندما تكون في غرفة الوصلة، ميكنك تشغيل جميع 

األنظمة املوصلة بواسطة وحدة التحكم عن بعد.

استخدام املصادر املوجودة فقط في إحدى الغرفتني … 

 .RADIO اضغط زر املصدر الذي تريد استخدامه، مثاًل  >
شغل املصدر املختار كاملعتاد.   >

استخدام مصدر غرفة رئيسية - نوع املصدر موجود بكلتا 

الغرفتني … 

اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
LINK في شاشة Beo5( .Beo4: اضغط Link إلظهار 

عرض مصدر(. 
 .TV اضغط زر املصدر الذي تريد استخدامه، مثاًل  >

شغل املصدر كاملعتاد.   >

استخدام مصدر غرفة وصلة - نوع املصدر موجود بكلتا 

الغرفتني … 

 .TV اضغط زر املصدر الذي تريد استخدامه، مثاًل  >
شغل املصدر كاملعتاد.   >

االستماع إلى صوت مجسم في غرفة الوصلة … 

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

ومع ذلك، ميكنك اختيار صوت مجسم: 

اضغط TV لتشغيل التليفزيون.   >
اضغط LIST واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >

AV في شاشة Beo5( .Beo4: اضغط AV إلظهار عرض 

مصدر(. 
اضغط، مثاًل DTV، لتنشيط مصدر موصل بتليفزيون   >
الغرفة الرئيسية، مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي. 

أثناء استخدام هذه الوظيفة، ال ميكن توزيع مصادر غرفة 
رئيسية أخرى إلى أنظمة غرفة وصلة أخرى. 

تشغيل أنظمة غرفة الوصلة 

<< التليفزيون في غرفة وصلة

الغرفة الرئيسية غرفة الوصلة 
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تليفزيونان في نفس الغرفة 

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

إعداد Option للتليفزيون. فذلك مينع 
التنشيط املتزامن للتليفزيونني مًعا. 

عندما تريد برمجة Option التليفزيون، افصل 

التليفزيون الذي ال تريد برمجته من مصدر التيار 

الكهربائي. فذلك يضمن أن فقط التليفزيون الذي 

 .Option تريد برمجته يستقبل برمجة

وحدة حتكم عن بعد واحدة للتليفزيونني كليهما 

لكي يعمل تليفزيونك كما ينبغي، من الضروري أن يكون 

التليفزيون معًدا على Option الصحيح، انظر صفحة 41 

 ،Beo4 إذا كان لديك .Option ملعرفة معلومات عن برمجة

يجب أن تعد التليفزيون على Option 4، وإذا كان لديك 

Beo5، يجب أن تعد التليفزيون على املنطقة الصحيحة*. 

 … 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 تليفزيونك على Option 4، يجب عمل التالي، إذا كان 

 :Beo4 لديك

اضغط LIST* واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار   >
 .Beo4 في شاشة LINK

 .TV اضغط زر مصدر، مثل  >

*إلظهار LINK في Beo4، يجب إضافتها أواًل إلى قائمة 

.Beo4 انظر الدليل املرفق مع .Beo4 وظائف

 .Beo4 تشغيل

.Beo5 تشغيل 
* مالحظة! ملعرفة معلومات حول اختيار منطقة، اتصل ببائع 

 .Bang & Olufsen جتزئة

BeoVision 8
Option 4

TV

LIST

LINK

TV

BeoVision 8
Zone ‘A’

Zone ‘B’
TV

Zone ‘A’
TV

BeoVision 8
Zone ‘B’
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