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احملتويات

املنظر العام للقوائم3 ،

27 ،Adaptive Sound Technology

تعرف على املنظر العام لقوائم شاشة التليفزيون.

كيفية إعداد السماعات واحلصول على أفضل جتربة صوت مع

تعرف على منظر عام لقائمة مشغل .Blu-ray

ضبط إعدادات الصورة والصوت32 ،

.Adaptive Sound Technology

املنظر العام لقائمة مشغل 4 ،Blu-ray

التنقل في القوائم5 ،

تعرف على كيفية استخدام وحدات التحكم عن بعد املختلفة

نظام الرمز السري49 ،

كيفية استخدام نظام الرمز السري.

إعداد وحدة التحكم عن بعد51 ،

كيفية عمل إعدادات للصورة وكيفية ضبط اجلهير وعلو طبقة

الصوت ،إلخ .وكيفية استخدام .GAME MODE

أخبر التليفزيون ما إذا كان زر التنقل بوحدة التحكم عن بعد
ممك نًا أم معط ً
ال.

تنشيط امليزات52 ،

لتشغيل القائمة.

إعداد تليفزيون 35 ،3D

القوائم التي تظهر عندما تشغل التليفزيون أول مرة.

االستخدام اليومي لتآلفات السماعات37 ،

كيفية اختيار لغة القوائم.

مشاهدة مصدرين في نفس الوقت38 ،

كيفية تخزين صفحات النص التليفزيوني املفضلة كصفحات

كيفية اإلعداد املسبق ملواضع دوران احلامل املتحرك.

السينما املنزلية39 ،

تشغيل أجهزة أخرى باستخدام  Beo6أو 56 ،Beo4

كيفية تعطيل موالف التليفزيون الداخلي أو وحدة

ضبط التليفزيون ليشتغل وينغلق تلقائ يًا40 ،

كيفية عمل إعدادات من أجل مشاهدة تليفزيون .3D

إعداد املرة األولى6 ،

كيفية إدخال مفتاح تنشيط والوصول إلى ميزات إضافية.

53 ،HDMI MATRIX

كيفية التبديل بني تآلفات السماعات املختلفة.

اختيار لغة القوائم8 ،

كيفية إدخال إعدادات في قائمة .HDMI MATRIX

النص التليفزيوني55 ،
كيفية مشاهدة مصدرين في نفس الوقت.

.MEMO

ضبط مواضع دوران التليفزيون9 ،

كيفية إعداد نظامك للسينما املنزلية.

إعداد املوالف10 ،

 DVB-HDاملندمجة.

التوصيالت11 ،

أمثلة ألماكن توصيل أجهزة إضافية وكيفية توصيل حاسب

كيفية جعل تليفزيونك ينغلق تلقائ ًي ا أو جعله جز ًء من
 .PLAY TIMERكيفية عمل إعدادات منط االستعداد

وتوفير الطاقة.

كيفية تشغيل أجهزة موصلة ،مثل أجهزة استقبال إرسال

التليفزيون الرقمي ومشغالت  DVDوما شابهها.

توصيل وتشغيل نظام صوت58 ،

التعرف على كيفية توصيل نظام صوت بالتليفزيون وتشغيل
نظام صوت/صورة متكامل.

أو كاميرا.

كيفية جعل تليفزيونك يوقظك في الصباح.

43 ،Wake-up Timer

كيفية عمل توصيالت الوصلة ،وتشغيل نظام وصلة.

كيفية تسجيل جهاز موصل في قائمة .CONNECTIONS

ضبط الوقت والتاريخ45 ،

كيفية ضبط الوقت والتاريخ.

التليفزيون في غرفة وصلة63 ،

كيفية إعداد وتشغيل التليفزيون في غرفة وصلة.

كيفية إعادة الترتيب الذي تظهر به القنوات في قائمة القنوات

إعدادات وتفضيالت مشغل 46 ،Blu-ray

تليفزيونان في نفس الغرفة65 ،

توزيع الصوت والصورة بواسطة 61 ،BeoLink

تسجيل أجهزة صورة إضافية15 ،

حترير قنوات التليفزيون املولفة18 ،

وكيفية تسميتها أو حذفها.

كيفية عمل إعدادات وتفضيالت مشغل  Blu-rayووظيفة قفل

حماية األطفال.

إعادة موالفة القنوات أو إضافة قنوات21 ،

كيفية إضافة قنوات جديدة أو كيفية عمل موالفة تلقائية

جديدة.

مشغل  - Blu-rayمستعرض الوسائط48 ،

كيفية استعراض صورك وتشغيل ملفات موسيقاك على
التليفزيون.

إعداد السماعات – الصوت احمليط22 ،

كيفية جعل التليفزيون جز ًء من نظام صوت محيط.
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برمجة  Optionوتشغيل تليفزيونني في نفس الغرفة.
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إذا كنت تشغل تليفزيونك بوحدة التحكم عن بعد ،Beo6

إذا كانت  Beo6معدة لالستخدام بدون زر تنقل ،اضغط

فإنك تستخدم زر الوسط للتحرك ألعلى وألسفل ولليسار

 STOPللرجوع خالل القوائم واضغط  BACKللخروج من

ولليمني للتنقل في القوائم .اضغط في مركز زر الوسط

القوائم.

لتأكيد االختيارات واإلعدادات في القوائم.
الحظ أنه يجب إعادة تهيئة  Beo6عندما تضيف منتجات
أظهر قائمة  TV SETUPبضغط  Menuبينما التليفزيون

جديدة إلى إعدادك.

CK

BA

يعمل.
للرجوع خالل القوائم ،اضغط .BACK

كما ميكنك تشغيل تليفزيونك بواسطة  Beo5التي يكون
تشغيلها مماث الً لوحدة التحكم عن بعد .Beo6

للخروج من القوائم ،اضغط متواص الً .BACK

 Beo4بزر تنقل
إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد  Beo4بها زر تنقل

إذا كان تليفزيونك مع ًدا لالستخدام بدون زر تنقل ،يجب أن

والتليفزيون مع ًدا الستخدامه معه ،انظر صفحة  ،51فإنك

تستخدم "النجمة" للتنقل إلى أعلى أو أسفل ،ميي نًا أو

تستخدم زر الوسط مع التحرك ألعلى وألسفل ولليسار

يسارًا في القوائم واضغط زر الوسط لتأكيد االختيارات

ولليمني للتنقل في القوائم .اضغط في مركز زر الوسط

واإلعدادات في القوائم .للرجوع خالل القوائم ،اضغط

لتأكيد االختيارات واإلعدادات في القوائم.

 .STOPللخروج من القوائم ،اضغط .BACK

أظهر قائمة  TV SETUPبضغط  MENUبينما التليفزيون
يعمل .وإذا اخترت مصدرًا له شفافة قائمة ،يجب أن

تضغط  MENUمرتني إلظهار قائمة .TV SETUP
للرجوع خالل القوائم ،اضغط .BACK
للخروج من القوائم ،اضغط متواص الً .BACK

 Beo4بدون زر تنقل
إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد  Beo4بدون زر تنقل ،يجب

للرجوع خالل القوائم ،اضغط .STOP

أن تستخدم "النجمة" للتنقل إلى أعلى أو أسفل ،ميي نًا أو

وللخروج من القوائم ،اضغط .EXIT

يسارًا في القوائم واضغط زر الوسط لتأكيد االختيارات
GO

واإلعدادات في القوائم.

أظهر قائمة  TV SETUPبضغط  MENUبينما التليفزيون
يعمل .وإذا اخترت مصدرًا له شفافة قائمة ،يجب أن

تضغط  MENUمرتني إلظهار قائمة .TV SETUP
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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 البروجيتكور والسماعات.
إذا غيرت إعدادك فيما بعد ،ميكنك الوصول
إلى نفس القوائم وحتديث إعداداتك .وتذكر
أنك حتتاج إلى إعداد أنواع السماعات
واملسافات في قائمة .SOUND SETUP
تختلف محتويات تسلسل إعداد املرة األولى
طب ًق ا لإلعداد الذي تعمله في قائمة AST
.ON/OFF

تسلسل القوائم في إعداد املرة األولى
 … MENU LANGUAGEميكنك اختيار اللغة لقوائم

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

 … REMOTE CONTROLمكن أو عطل زر التنقل بوحدة

التحكم عن بعد .انظر صفحة  51للحصول على معلومات
عن إعداد وحدة التحكم عن بعد .انظر صفحة  5للحصول
على معلومات عن وحدات التحكم عن بعد.

*

 Adaptive Sound Technologyمعطلة:

 … SPEAKER TYPEفي هذه القائمة ،اختر السماعات التي
تكون موصلة بالتليفزيون ،إن وجد .انظر صفحة  22ملزيد

من املعلومات.

 … TV SPEAKER ROLESفي هذه القائمة ،اختر الوظيفة
لكل سماعة موصلة في إعدادك ،مثل أمامية أو خلفية أو
محيط .وعندما متيز كل سماعة ،سيصدر عنها صوت.

 … TUNER SETUPعطل موالف التليفزيون أو موالف

حتقق من أن نوع السماعة املميز في القائمة يطابق نوع

 … CONNECTIONSاختر نوع اجلهاز الذي وصلته بكل

ملزيد من املعلومات.

 ،DVBإذا أردت ،انظر صفحة .10

مجموعة مقابس واملقابس املستخدمة واسم املنتج واسم

املصدر .ملزيد من املعلومات عن قائمة

 ،CONNECTIONSانظر صفحة .15

 … CHECK AERIAL CONNECTIONتظهر هذه
الرسالة فقط إذا كان موالف التليفزيون مم َّك نًا.

 … AUTO TUNINGبعدما تسجل جهازك املوصل ،ستظهر
على الشاشة قائمة ملوالفة القنوات تلقائ ًي ا .اضغط زر
الوسط لتبدأ املوالفة التلقائية .وسوف يعثر التليفزيون

على جميع القنوات املتاحة .ملزيد من املعلومات عن موالفة

قنوات التليفزيون ،انظر صفحة .21

 … AST ON/OFFفي هذه القائمة ،ميكنك االختيار بني

قائمة إعداد سماعات مع أو بدون Adaptive Sound

.Technology

ويكون اإلعداد االفتراضي  .OFFملزيد من املعلومات عن

 ،Adaptive Sound Technologyانظر صفحة .27

* إذا كان لديك  Beo4بدون زر تنقل أو إذا كانت  Beo4غير

معدة على النمط الصحيح ،ال ميكنك متكني زر التنقل .انظر
دليل  Beo4أو اتصل بتاجر جتزئة Bang & Olufsen

ملزيد من املعلومات .ومع ذلك ،ال تغير النمط أثناء إعداد املرة
األولى ،حيث أن ذلك سيعوق التسلسل.
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السماعة التي يصدر عنها الصوت .انظر صفحة 23

 … SPEAKER DISTANCEفي هذه القائمة ،اختر املسافة
باألمتار إلى كل واحدة من السماعات في إعدادك.
انظر صفحة  24ملزيد من املعلومات.

 … SPEAKER LEVELفي هذه القائمة ،ميكنك ضبط
مستوى حجم صوت كل سماعة في إعدادك.
انظر صفحة  25ملزيد من املعلومات.

 … SOUND ADJUSTMENTفي هذه القائمة ،ميكنك
ضبط اجلهير ،حجم الصوت ،علو طبقة الصوت وعلو

الصوتً .
أيض ا ،ميكنك أن تعد مسب قًا تآلفي سماعات

افتراضيني؛ واحد ملصادر الصورة وواحد ملصادر الصوت

املوصلة بالتليفزيون .انظر صفحة  34ملزيد من املعلومات.

>> إعداد املرة األولى

 Adaptive Sound Technologyممكنة:

 … SPEAKER SETUPفي هذه القائمة ،سجل نوع السماعة
في القائمة .أدخل مسافات اخلطوط املستقيمة من نقطتني،
النقطة  Aوالنقطة  Bإلى كل سماعة ،وإلى اجلانب األيسر

واجلانب األمين لشاشة التليفزيون وشاشة بروجيكتور ،وإلى
موضع مشاهدة واملسافة بني النقطتني .انظر صفحة 29

ملزيد من املعلومات.

 … TVاختر السماعات التي يتم تنشيطها عندما تشاهد

التليفزيون وحدد املسافة من موضع استماعك إلى ثالث من

السماعات املنشطة .وميكنك متكني Adaptive Sound
 Technologyأو إعداد أدوار السماعات ومستوياتها.
انظر صفحة  30ملزيد من املعلومات.

 … CINEMAاختر السماعات التي يتم تنشيطها

لبروجيكتور موصل وحدد املسافة من موضع استماعك إلى

ثالث من السماعات املنشطة .وميكنك متكني Adaptive
 Sound Technologyأو إعداد أدوار السماعات

ومستوياتها .وهذه القائمة تتاح فقط إذا وصلت بروجيكتور.

انظر صفحة  30ملزيد من املعلومات.

 … SOUND ADJUSTMENTفي هذه القائمة ،اضبط

حجم الصوت واجلهير وعلو طبقة الصوت وعلو الصوت.

ً
أيض ا ،ميكنك أن تختار تآلفي سماعات افتراضيني؛ واحد

ملصادر الصورة وواحد ملصادر الصوت املوصلة بالتليفزيون.

كما ميكنك اختيار  LISTENING PRESETالذي يجب
تنشيطه عندما تشغل مصدر صوت .إذا اخترت اخليار

 ،MANUALفإن اإلعداد املسبق املستخدم عند تشغيل
ً
نشط ا وإذا أغلقت جميع مصادرك،
مصدر الصوت يستمر
فإن اإلعداد املسبق املستخدم قبل تشغيل مصدر الصوت

يتم تنشيطه تلقائ ًي ا .وإذا اخترت واح ًدا من LISTENING
 ،PRESETSفإن هذا اإلعداد املسبق يتم تنشيطه في كل

مرة تشغل فيها مصدر صوت .انظر صفحة  34ملزيد من

املعلومات.

 … SOUND SETUPادخل إلى قائمة LISTENING

 PRESETSواختر حقل  .PRESETثم اختر السماعات

التي يتم تنشيطها ملواضع استماع مختلفة ،مث ً
ال وأنت
على مائدة الطعام أو جتلس في مقعد مريح بذراعني

مفضل لديك ،وحدد املسافة من موضع استماعك إلى ثالث

من السماعات املنشطة .وميكنك متكني أو تعطيل

 Adaptive Sound Technologyوميكنك إما تدوير

إعداد السماعات املختار أو إعداد أدوار السماعات
ومستواها .انظر صفحة  30ملزيد من املعلومات.

مواصلة إعداد املرة األولى:

 … STAND ADJUSTMENTأعد الزاوية القصوى إلدارة
وإمالة التليفزيون .استخدم

،

،

و

إلمالة وإدارة

التليفزيون وحتديد حركة احلامل .انظر صفحة  9ملزيد من

املعلومات.

*

 … STAND POSITIONSاضبط مسب قًا مواضعك املفضلة
لدوران التليفزيون .ملزيد من املعلومات عن قائمة STAND
 ،POSITIONSانظر صفحة .9

 … STANDBY SETTINGSميكن إعداد التليفزيون لكي

يحول نفسه إلى منط االستعداد بعد مضى بعض الوقت

بدون استخدام .ميكنك ً
أيض ا تشغيل أو إيقاف توفير

الطاقة .انظر صفحة  42ملزيد من املعلومات.

 … DVB SETUPإذا كان موالف  DVB–HDمم َّك نًا،

ستظهر قائمة  ،DVB SETUPانظر دليل DVB–HD

املنفصل ملزيد من املعلومات.

* إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد  Beo4بدون زر تنقل ،أو
إذا كان زر التنقل بوحدة التحكم عن بعد معط ً
ال ،استخدم الزر
األخضر إلمالة التليفزيون ألعلى والزر األحمر إلمالته ألسفل.

ملعرفة معلومات عن مكان وكيفية توصيل أجهزة إضافية ،انظر

الفصل عن لوحتي التوصيل في تعليمات التشغيل.
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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 SETUPويتغير النص على الشاشة عندما
تنتقل من لغة إلى لغة.
> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.MENU LANGUAGE

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة MENU
.LANGUAGE

> ميز اختيار لغتك.

> اضغط زر الوسط لعمل اختيارك.

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKملغادرة القوائم.
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MENU LANGUAGE
DANSK
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKA

إعداد مواضع دوران التليفزيون

إذا كان تليفزيونك مجه زًا باحلامل املتحرك
مبوتور االختياري ،ميكنك إمالته وإدارته
باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

اختر موض ًع ا يتجه إليه التليفزيون عندما تشغله ،وآخر
لنمط الصوت وآخر يتجه إليه عندما تغلقه.

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .STAND POSITIONS

التليفزيون …

ميكنك ً
أيض ا إدارة التليفزيون بيدك.

> اضغط زر الوسط لتحديد موضع .AUDIO

للحامل املتحرك ،انظر تعليمات التشغيل.

VIDEO

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .STAND POSITIONS

ً
أيض ا ،ميكنك برمجة التليفزيون لكي مييل
ويدور تلقائ ًي ا جتاه موضع املشاهدة املفضل
لديك عندما تشغل التليفزيون .وميكن أن
مييل ويدور إلى موضع مختلف عندما
تستمع إلى ،مث ً
ال ،راديو موصل ،ومييل أو
يدور بعي ًدا إلى موضع االستعداد عندما
تغلقه.

مالحظة! ملعرفة معلومات عن إعداد املرة األولى

STAND POSITIONS

AUDIO

> اضغط زر الوسط لتحديد موضع .VIDEO
> استخدم

،

،

موضع مشاهدتك.

و

STANDBY

إلمالة وإدارة التليفزيون حسب

STAND ADJUSTMENT

> اضغط زر الوسط لتخزين املوضع.

لتخزين موضع للحامل عند تشغيل مصدر صوت من
> ميز .AUDIO
> استخدم

،

،

املوضع الذي تريده.

و

إلمالة وإدارة التليفزيون حسب

> اضغط زر الوسط لتخزين املوضع.

لتخزين موضع للحامل عند غلق التليفزيون وعندما يكون
في منط االستعداد …

> ميز .STANDBY

> اضغط زر الوسط لتحديد موضع .STANDBY
> استخدم

،

،

املوضع الذي تريده.

و

إلمالة وإدارة التليفزيون حسب

> اضغط زر الوسط لتخزين املوضع.

> أثناء إعداد املرة األولى ،اضغط الزر األخضر ملواصلة إعداد
املرة األولى ،أو …

> … اضغط متواص ً
ال  BACKملغادرة جميع القوائم.

إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد  Beo4بدون زر تنقل ،أو

إذا كان زر التنقل بوحدة التحكم عن بعد معط ً
ال ،استخدم الزر
األخضر إلمالة التليفزيون ألعلى والزر األحمر إلمالته ألسفل.
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إعداد املوالف
إذا عطلت موالف التليفزيون أو موالف ،DVB
ميكنك تنشيط وحدة ملحقة موصلة بواسطة
زر  TVأو .DTV

لتعطيل املوالف الداخلي …

TUNER SETUP

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  ،OPTIONSوميز
.TUNER SETUP

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  TUNER SETUPوميز

ON
ON

TV TUNER
DVB

.TV TUNER

يسارا أو ميي نًا للتبديل بني اإلعداد ON
> استخدم زر التنقل
ً
أو .OFF

> ميز .DVB

تتاح قائمة  TUNINGفقط إذا كان موالف التليفزيون مم ّك نًا.

يسارا أو ميي نًا للتبديل بني اإلعداد ON
> استخدم زر التنقل
ً

انظر الصفحتني  18و.21

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات ،أو …

إذا وصلت مسجل قرص صلب Bang & Olufsen

أو .OFF

> … اضغط متواص ً
ال  BACKملغادرة القوائم بدون تخزين.
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بتليفزيونك ،فإننا ننصح بعدم تعطيل موالف التليفزيون.

التوصيالت

تسمح لك لوحة التوصيل بتليفزيونك بتوصيل
ً
وأيض ا مجموعة منوعة
كابالت دخل اإلشارات
من األجهزة اإلضافية ،مثل مسجل فيديو أو
نظام موسيقي  Bang & Olufsenموصل.
POWER LINK 1

يجب عليك تسجيل أي جهاز توصله بتلك
املقابس في قائمة .CONNECTIONS
ملزيد من املعلومات ،انظر صفحة .15

SUB

DVB-S
DVB-T/C
ANALOGUE

POWER
LINK

قبل توصيل أي جهاز بتليفزيونك ،تذكر أن تفصل

2–6

التليفزيون من مصدر التيار الكهربائي.

السماعات

AV 1

HDR
][V.MEM

AV 2

Digital TV
][DTV2

AV 5
MASTER LINK
VGA
AV 6

استخدم سماعات  Power Linkمن .Bang & Olufsen
واستخدم الكابالت املرفقة بالسماعات .تتوفر الكابالت لدى
تاجر جتزئة .Bang & Olufsen

BeoMaster
][PC

األجهزة التي لها خرج ™HDMI

Camera
][CAMERA

تليفزيون رقمي بأي مقبس  HDMIمتاح في التليفزيون،

ميكن توصيل جهاز له خرج  HDMIمثل مستقبل إرسال
بغض النظر عن مجموعة مقابس  AVاحملددة التي وصلت

اجلهاز بها .ولتوزيع املصدر إلى غرفة أخرى ،يجب أن توصل
توجد بعض القيود بالنسبة ألنواع األجهزة التي ميكن
توصيلها باملقابس.

األجهزة املزودة بخرج  VGAميكن توصيلها وتسجيلها
للمقابس  AV5و AV6فقط.
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ً
أيض ا إشارة صورة  CVBSمن اجلهاز املوصل إلى مقبس
 AVبلوحة التوصيل .وملزيد من املعلومات عن كيفية إعداد
جهاز موصل الستخدامه ،انظر صفحة .15

>> التوصيالت

IR-IN

PUC 1+2

CINEMA CONTROL

PROJECTOR OUT

Home
Automation
system

إعداد السينما املنزلية مع بروجيكتور ونظام حتكم
آلي في إضاءة املنزل

استخدم بروجيكتور أو وصل نظام حتكم آلي في إضاءة املنزل
بالتليفزيون بحيث ميكنك التحكم في مصابيح وستائر الغرفة.

ML

إذا كان مستقبل إشارات وحدة التحكم عن بعد املضمن

(مستقبل  )IRمحجو ًب ا خلف شاشة العرض املسدلة ،فيجب

أن تعد مستقبل  IRخارجي ً
أيض ا .ويتوفر مستقبل IR

كملحق اختياري ميكنك احلصول عليه لدى تاجر جتزئة

.Bang & Olufsen

نظام الصوت

إذا كان لديك نظام صوت  Bang & Olufsenبه مقبس

 ،Master Linkفيمكنك توصيله بالتليفزيون .استخدم كابل
 ،Master Linkووصله مبقبس  Master Linkبلوحة

التوصيل الرئيسية .انظر تعليمات التشغيل ملزيد من
املعلومات.
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ملزيد من املعلومات عن السينما املنزلية ،انظر صفحة .39

>> التوصيالت

التحكم
مرسالت  :IRلتشغيل منتجات ليست Bang & Olufsen

في قوائم  AVميكنك اختيار كيفية توصيل منتج يتم

بواسطة وحدة حتكم عن بعد  ،Bang & Olufsenركب

التحكم فيه بواسطة  .PUCوميكنك االختيار بني PLUG
(كابل) و( IRنافث  .)IRوإذا اخترت  ،PLUGفيجب أن تختار

PLUG

مرسل  IRمن  Bang & Olufsenبكل منتج .وصل كل

STB

بني  MODULATION ONو .MODULATION OFFملعرفة

مرسل باملقبس املطابق املسمى  PUCبلوحة التوصيل

الرئيسية.

معلومات عن نوع كابل وإعدادات التضمني ،اتصل بتاجر
التجزئة.

IR

STB

وحدة DVB
وحدة  CAلها حافة بارزة واحدة بأحد جانبيها وحافتان

وحدة  CAهي "قارئ بطاقة" من أجل  Smart Cardالتي تفك

بارزتان باجلانب اآلخر .واجلانب ذو احلافتني يجب أن تكون

تشفير اإلشارات املشفرة التي ترسلها محطة بث

وجهته ألعلى.

البرنامج.

عند إدخال بطاقة ،يجب أن يكون اجتاه الرقاقة الذهبية

ميكنك إدخال  CONAX Smart Cardمباشرة في قارئ
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PCMCIA

SMARTCARD

 Smart Cardاملندمج.

معاكس ا للشاشة.
ً

>> التوصيالت

توصيل واستخدام حاسب

عرض صورة احلاسب على الشاشة

مهم! قبل توصيل حاسب بالتليفزيون ،افصل التليفزيون

لترى صورة احلاسب على الشاشة ،يجب عرضها بواسطة

واحلاسب وجميع األجهزة املوصلة باحلاسب من مصدر التيار

وحدة التحكم عن بعد.

الكهربائي.
لعرض صورة احلاسب …

لتوصيل حاسب بالتليفزيون …

> مستخد ًم ا نوع الكابل املناسب ،وصل أحد طرفيه مبقبس
خرج  VGAأو  HDMIبحاسبك ،والطرف اآلخر مبقبس

 VGAأو  HDMIبالتليفزيون.

> لتسمع الصوت من احلاسب في السماعات املوصلة

بالتليفزيون ،استخدم الكابل املناسب ووصل خرج الصوت

باحلاسب باملقابس  L–Rأو  SPDIFبالتليفزيون عندما

يكون ذلك مناس ًب ا.
> وصل التليفزيون واحلاسب وجميع األجهزة املوصلة

باحلاسب مبصدر التيار الكهربائي مرة ثانية .وتذكر ،يجب
أن يكون احلاسب موص ً
ال مبقبس جدار مؤرض كما هو
محدد في تعليمات إعداده.

إذا وصلت حاسب مبقبس  VGAبالتليفزيون ،يجب أن تسجل

احلاسب ملقبس  AV5أو  AV6في قائمة .CONNECTIONS
وميكن تسجيل حاسب موصل باملقبس  HDMIألي من

مجموعات مقابس .AV
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> اضغط  PCلعرض الصورة .وعندئذ ميكنك تشغيل احلاسب
كاملعتاد :Beo4( .اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى
أو ألسفل إلظهار  PCفي شاشة  Beo4واضغط زر

الوسط لعرض الصورة).

مشاهدة الصور الرقمية على الشاشة
ملشاهدة صور كاميرتك ،وصل الكاميرا مبقبس (مقابس)

 AV6وشغل التليفزيون .سيسجل التليفزيون اإلشارة تلقائ ًي ا

وميكنك مشاهدة الصور على الشاشة.

إذا كانت اإلشارة من الكاميرا مغلقة …

> اضغط  CAMERAفي  :Beo4( .Beo6اضغط LIST

واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  CAMERAفي
شاشة  Beo4واضغط زر الوسط لعرض الصورة).

تسجيل جهاز صورة إضافي

إذا وصلت جهاز صورة إضافي بتليفزيونك،
يجب أن تسجل اجلهاز في قائمة
.CONNECTIONS
عند إعداد التليفزيون ألول مرة ،فإنه يكتشف
بعض األجهزة املوصلة به في هذه اللحظة
حتدي ًدا .وتظهر قائمة CONNECTIONS
تلقائ ًي ا على الشاشة أثناء إعداد املرة األولى
لكي تسجل فيها األجهزة املوصلة ،إذا لم
يكن التليفزيون قد اكتشفها تلقائ ًي ا .وإذا
وصلت جهازًا في وقت الحق ،يجب عليك
تسجيل هذا اجلهاز في قائمة
.CONNECTIONS

ما األجهزة املوصلة؟
تسجيل األجهزة املوصلة بالتليفزيون ميكنك من

CONNECTIONS

تشغيلها بواسطة وحدة التحكم عن بعد.
> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .OPTIONS
ستكون  CONNECTIONSمميزة بالفعل.

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .CONNECTIONS

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل مجموعات
املقابس املختلفة AV1 :و AV2و AV3و AV5وAV6

و PROJECTOR OUTو HDMI EXPANDERو.LINK

NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NO

> اضغط زر الوسط لتتمكن من تسجيل نوع منتج موصل

		AV1
		AV2
		AV3
		AV4
		AV5
		AV6
PROJECTOR OUT
HDMI EXPANDER
LINK

مبجموعة املقابس املميزة.

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

يسارا أو ميي نًا لتسجيل ما وصلته
> استخدم زر التنقل
ً

قد تختلف املقابس املتاحة اعتما ًدا على إعدادك.

باملقبس املميز.

> اضغط زر الوسط بينما يكون  SOURCEممي زًا
لتتمكن من اختيار املنتج من قائمة شاشة.

> تظهر األسماء في عرض على شاشة التليفزيون عند

يسارا أو ميي نًا ملعاينة قوائم األنواع
> استخدم زر التنقل
ً

اختيار املصدر.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل أو زر رقم لتمييز اسم

.OPTIONS

> اضغط الزر األخضر لتتمكن من تسمية املصدر .اآلن تكون

منط االستعداد حني يجب أن يتحول اجلهاز املوصل إلى

األخرى للمنتجات.

املنتج واضغط زر الوسط لتسجيله.

قائمة التسمية منشطة.

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

> اضغط زر الوسط لقبول االسم.

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة STANDBY
> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لتمييز أحد خيارات
منط االستعداد .انظر صفحة .17

> اضغط زر الوسط الختيار خيار منط االستعداد املميز.

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

> كرر هذا اإلجراء لكل مجموعة مقابس.

في إعداد املرة األولى فقط ،بعدما تسجل جميع األجهزة
املوصلة ،اضغط الزر األخضر لتخزين اإلعداد.
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>> تسجيل جهاز صورة إضافي

ماذا بقوائم … AV1 – AV6

 … SOURCEاختر املصدر الذي وصلته .يدل اخليار الذي

تختاره على زر وحدة التحكم عن بعد الذي يشغل املصدر.

مث ً
ال ،مصدر مسجل على أنه  V.MEMيشتغل عندما

تضغط زر  .V.MEMمصدر مسجل على أنه DTV2

يشتغل عندما تضغط زر  :Beo4( .DTV2اضغط LIST

ثم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لعرض  DTV2واضغط زر

الوسط) .واخليارات هي:

 …NONEإذا لم تكن هناك أجهزة موصلة.

 …V.MEMملسجل فيديو أو مسجل قرص صلب موصل.

 …DVDملشغل  Blu-rayاالختياري.

 …DVD2ملشغل  DVDأو مسجل موصل.

 … HDMIيدل على ما إذا كان اجلهاز موص ً
ال بالتليفزيون عن

AV2

طريق أحد مقابس  HDMIأم ال .اختر املقبس املناسب.

( … )SOUND INPUTيدل على إشارة الصوت املستخدمة.
ويتاح هذا اخليار فقط عندما يكون اجلهاز مسجل ألحد

مقابس  .HDMIواخليارات هي  HDMIو.S/P-DIF

( … )YPbPrيدل على ما إذا كان اجلهاز موص ً
ال بالتليفزيون
عن طريق مقابس  YPbPrأم ال .اخليارات هي YES

و .NOوميكن تسجيله فقط في واحدة من قوائم AV
( AV2أو  )AV3في أي وقت.

NONE
.....
NO
NO
NO
NO

SOURCE
NAME
AUTO SELECTION
TIMER RECORDER
HDMI
SOUND INPUT
Y/Pb/Pr

( … )AV3 –> AV1اختر ما إذا كان يجب أن يوجه

التليفزيون اإلشارات من  AV3إلى  ،AV1حتى عندما

يكون التليفزيون مغل قًا .وميكنك استخدام تلك امليزة بعدما

بخصوص مصادر )… High Definition (HD

فيديو باملقبس  .AV1واخليارات هي NO :و.AUTO

إلى توزيعها إلى تليفزيون غرفة وصلة ،ولكن ال ميكن ذلك

ميكن تسجيل إشارات الوضوح القياسي ( ،)SDباإلضافة

 … DTVتستغله وحدة  DVBاالختيارية ،إال إذا كنت تعطل

توصل موالف تليفزيون خارجي باملقبس  AV3ومسجل

 …DTV2لألجهزة األخرى ،مثل مستقبل إرسال تليفزيون

ويتاح هذا اخليار في قائمة  AV3فقط.

 …V.AUX2لألجهزة األخرى ،مثل جهاز ألعاب فيديو.

عن طريق املقبس  VGAأم ال .اخليارات هي  YESو.NO

إذا كنت تشاهد أسطوانة  DVDأو  Blu-rayفي الغرفة

 )AV6في أي وقت.

ستتغير إلى الوضوح القياسي بالتليفزيونني كليهما.

موالف  DVBفي قائمة .TUNER SETUP

رقمي.

 … TVيستغله موالف التليفزيون ،إال إذا كنت تعطل املوالف

في قائمة .TUNER SETUP

 …PCحلاسب موصل.

( … )VGAيدل على ما إذا كان اجلهاز موص ً
ال بالتليفزيون

وميكن تسجيله فقط في واحدة من قوائم  AV5( AVأو

إلشارات .HD

الرئيسية واخترت نفس املصدر في غرفة الوصلة ،فإن اإلشارة

 …CENTREلتوصيل مركز مصادر ،الذي ميكن أن يضم

بالرغم من إمكانية تسجيل اجلهاز حتت أي من أنواع املصادر

وصل إشارات  HDو SDكلتيهما إلى التليفزيون .واإلشارة

إرسال تليفزيون رقمي .وهذا اخليار يتاح فقط في قائمتي

استخدام مصدرك بها.

 ،HDتعرض إشارة .SD

ستة مصادر مندمجة ،مثل مشغل  DVDومستقبل
 AV1و.AV2

 … NAMEيتيح لك تسمية املصدر الذي تسجله ،واالسم الذي

املتاحة ،فإن النوع الذي تختاره يؤثر على الكيفية التي ميكنك

ماذا بقائمة … PROJECTOR OUT

تدخله يظهر في العرض على الشاشة عندما تنشط املصدر.

اختر نوع البروجيكتور.

تلقائ ًي ا مبجرد اكتشاف التليفزيون إلشارة ،بشرط تشغيل

ماذا بقائمة … HDMI EXPANDER

 …AUTO SELECTIONيسمح باختيار املصادر املوصلة
التليفزيون في ذلك الوقت .اخليارات هي  YESو.NO

( … )TIMER RECORDERنشط إشارة تسجيل TIMER

ملسجل موصل .اخليارات هي  YESو  .NOوتتاح فقط في

قائمتي  AV1و  ،AV2وميكن تنشيطها فقط في واحدة
من هاتني القائمتني في أي وقت.

يجب توصيل  HDMI Expanderدائ ًم ا باملقبس

 ،HDMI Cعندما يكون موجو ًدا .وعند توصيل

 ،HDMI Expanderتتاح مقابس  HDMIإضافية؛
 C1و C2و C3و.C4
ماذا بقائمة … LINK
أعد تردد وصلة ومكن معدل إشارات النظام.
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األفضل هي التي تستخدم دائ ًم ا .وفي حالة عدم توافر إشارة

>> تسجيل جهاز صورة إضافي

خيارات منط االستعداد …

منتج ا ليس  Bang & Olufsenفي قائمة
عندما تسجل
ً
 ،CONNECTIONSميكنك ً
أيض ا اختيار STANDBY

 OPTIONSمختلفة للمنتج .وهذا يعني أنه ميكنك اختيار

ما إذا كان املنتج املوصل يجب أن يتحول إلى منط االستعداد

تلقائ ًي ا.

اخليارات هي:

 … OFF AT SOURCE CHANGEيتحول املنتج إلى

مصدرا آخر.
فورا عندما تختار
ً
منط االستعداد ً
 … OFF AT TV STANDBYيتحول املنتج إلى منط

االستعداد عندما حتول التليفزيون إلى منط االستعداد.

 … ALWAYS ONال يحول التليفزيون املنتج إلى منط

االستعداد ،لكن رمبا يتحول املنتج إلى منط االستعداد
بسبب إعداداته اخلاصة به.

 … MANUAL CONTROLميكن تشغيل املنتج وغلقه

فقط بواسطة وحدة التحكم عن بعد .ملزيد من املعلومات
انظر صفحة .56
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حترير قنوات التليفزيون املولفة

إذا لم تخزن املوالفة التلقائية جميع القنوات
بأرقام قنواتك املفضلة أو إذا لم تسم جميع
القنوات املخزنة تلقائ ًي ا ،ميكنك إعادة الترتيب
الذي تظهر به القنوات وتسميتها بأسماء من
اختيارك.
حتريرا
وإذا كانت القنوات املولفة تتطلب
ً
إضاف ًي ا ،مثل املوالفة الدقيقة ،استخدم قائمة
 ،MANUAL TUNINGانظر صفحة .20
ملوالفة قنواتك الرقمية ،انظر دليل وحدة
.DVB

نقل أو تسمية أو حذف قنوات التليفزيون املولفة
مبجرد اكتمال املوالفة التلقائية للقنوات ،ستظهر قائمة
 EDIT CHANNELSتلقائ ًي ا وميكنك نقل أو تسمية قنوات
أيض ا حذف أي قناة
التليفزيون التي متت موالفتها .وميكنك ً
تليفزيون مولفة ال تريدها.

نقل قنوات التليفزيون املولفة …

> في قائمة  ،EDIT CHANNELSميز القناة التي تريد
نقلها.

> استخدم زر التنقل لليمني لنقل القناة من القائمة.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لنقل القناة إلى رقم

دخول قائمة … EDIT CHANNELS

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .TUNING

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  TUNINGوميز
.EDIT CHANNELS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .EDIT CHANNELS

القناة الذي تريده.

> استخدم زر التنقل لليسار إلعادة القناة مرة أخرى إلى

القائمة أو الستبدال األماكن مع القناة التي تشغل رقم

القناة املطلوب.

> واآلن ،انقل القناة التي بدلت األماكن معها إلى رقم قناة
خال أو إلى رقم مستغل بالفعل ثم كرر اإلجراء.
ٍ

> بعدما تنقل القنوات التي تريدها ،اضغط  BACKللرجوع
خالل القوائم ،أو اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من
جميع القوائم.
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>> حترير قنوات التليفزيون املولفة

تسمية القنوات املولفة …

حذف قنوات مولفة …

> في قائمة  ،EDIT CHANNELSميز القناة التي تريد

> في قائمة  ،EDIT CHANNELSميز القناة التي تريد

> اضغط الزر األخضر لتتمكن من تسمية القناة .اآلن تكون

> استخدم زر التنقل لليمني لنقل القناة من القائمة.

> استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للعثور على احلروف

> اضغط الزر األصفر مرة ثانية لتأكيد احلذف ،أو اضغط زر

يسارا أو ميي نًا.
> تنقل بني أماكن احلروف بزر التنقل
ً

> بعدما حتذف القنوات التي تريد حذفها ،اضغط متواص ً
ال

تسميتها.

قائمة التسمية منشطة.
املنفصلة في االسم.

> اضغط زر الوسط لتخزين االسم.

> عند الضرورة ،كرر اإلجراء وقم بتسمية أرقام قنوات أخرى.

حذفها.

> اضغط الزر األصفر لتتمكن من حذف القناة.

التنقل لليسار مرتني إلعادة القناة إلى القائمة.
 BACKللخروج من جميع القوائم.

> بعدما تسمي القنوات التي تريدها ،اضغط زر الوسط

لقبول قائمتك احملررة ،أو اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج

EDIT TV CHANNELS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

			
TV 2
.....
BBC 1
EUROSPORT
TV 4
		ZDF
.....
DISCOVER
			

من جميع القوائم بدون تخزين.

نقل قناة.

EDIT TV CHANNELS
			
TV 2
A....
BBC 1
EUROSPORT
TV 4
		ZDF
.....
DISCOVER
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تسمية قناة.

EDIT TV CHANNELS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

حذف قناة.
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TV2
.....
BBC 1
EUROSPORT
TV 4
		ZDF
.....
DISCOVER
			

>> حترير قنوات التليفزيون املولفة

ضبط القنوات 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.
> أظهر قائمة  TVSET UPوميز .TUNING

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  TUNINGوميز
.MANUAL TUNING
> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة TV MANUAL
.TUNING

إذا ظهر البند  TV SYSTEMبالقائمة ،عندئذ تأكد من ظهور

نظام البث الصحيح قبل أن تبدأ املوالفة:
… B/G
…I

…L

…M

… D/K

لنظام PAL/SECAM BG

لنظام PAL I

لنظام SECAM L

لنظام NTSC M

لنظام PAL/SECAM D/K

إذا كانت قنوات تبث بلغتني وكنت تريد اللغتني كلتيهما،

> استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل للتنقل بني البنود في

ميكنك تخزين القناة مرتني ،مرة بكل لغة.

يسارا وميي نًا لعرض اختياراتك لكل بند.
> استخدم زر التنقل
ً

ماذا بقائمة …TV MANUAL TUNING

القائمة.

> إذا اخترت  ،NAMEعندئذ 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.

> إلظهار قائمة  TV MANUAL TUNINGاإلضافية،

انتقل إلى  EXTRAواضغط زر الوسط .واآلن والف بدقة

إذا كان ذلك مناس ًب ا ،أو اختر نوع الصوت.
> بعدما تنتهي من التحرير ،اضغط زر الوسط لقبول
اإلعدادات.

> اضغط زر الوسط لتخزين القنوات املضبوطة.

> اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.

TV MANUAL TUNING

 …SEARCHابدأ بحث املوالفة.

 …FREQUENCYاختر ترد ًدا ملوالفته.

…
217
7
DR 1
0
OFF
PAL/BG
STEREO

SEARCH
FREQUENCY
CHANNEL NO.
NAME
FINE TUNE
DECODER
TV SYSTEM
SOUND

( SOUNDغير مجسم أو مجسم أو لغة)… قد تتاح أنواع

صوت مختلفة لقنوات مختلفة ،غير مجسم أو مجسم أو

 …CHANNEL NUMBERخزن رقم القناة أو غيره .وميكنك

لغات مختلفة .في القناة أو التردد املناسبني اختر اخليارات

 …NAMEصل إلى قائمة التسمية وسم القناة التي اخترتها.

 NICAM / A2( STEREOصوت مجسم)،

تخزين  99قناة.

 …EXTRAصل إلى قائمة TV MANUAL TUNING
اإلضافية.

ماذا بقائمة  TV MANUAL TUNINGاإلضافية…
 …FINE TUNEوالف بدقة تردد قناة أو قناة مولفة .وميكنك
أن توالف بدقة في النطاق .8+–8-

( …)DECODERمستقبل القنوات املشفرة ضروري الستقبال

القنوات املشفرة .وعادة يكتشف التليفزيون مستقبل القنوات

املشفرة تلقائ ًي ا أثناء املوالفة ،ولكن ميكن اختياره عن طريق
خيار القائمة هذا .أعد  DECODERعلى أحد اخليارين

التاليني( ON :لتشغيل مستقبل القنوات املشفرة) أو OFF
(لعدم استخدام مستقبل القنوات املشفرة).

( …)TV SYSTEMنظام بث التليفزيون – يتاح هذا اخليار
فقط في أنواع تليفزيونات معينة ،حيث أن نظام بث

التليفزيون يتم عادة اختياره تلقائ ًي ا.
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 FM / NICAM( MONOصوت غير مجسم)،

( MONO1لغة غير مجسم MONO2 ،)1

(لغة غير مجسم ( MONO3 ،)2لغة غير مجسم ،)3

أو ( STEREO2لغة مجسم .)2

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

انظر تعليمات التشغيل.

إعادة موالفة قنوات أو إضافة قنوات

ميكنك أن جتعل التليفزيون يبحث لك عن
قنوات التليفزيون.
اضبط مسب ًق ا  99قناة تليفزيون مختلفة
بأرقام قنوات خاصة بها وسم كل قناة اس ًم ا
متمي زًا.
وميكنك موالفة قنوات جديدة ،مث ً
ال ،إذا نقلت
– أو أعدت موالفة قنوات حذفت ساب ًق ا.
عندما توالف قنوات عن طريق قائمة ADD
 ،CHANNELفإن قنواتك التي والفتها
ساب ًق ا 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 تلقائ ًي ا .كما ميكنك
إضافة قناة جديدة أو حتديث قناة مولفة ،مث الً ،نقلتها

0

TV AUTO TUNING
..... . . . . . . . . . . . . . . .
CHANNELS

احملطة التي تبثها.

1

.....

> أظهر قائمة  SETUPوميز .TUNING

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .TUNING

إعادة املوالفة بواسطة املوالفة التلقائية …

> في قائمة  TUNINGميز .AUTO TUNING

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .AUTO TUNING

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

> استخدم زر التنقل لليمني لبدء املوالفة التلقائية.

> مبجرد اكتمال املوالفة التلقائية ،تظهر قائمة EDIT

 .CHANNELSوعندئذ ميكنك إزالة أو تسمية القنوات.

إضافة قنوات تليفزيون جديدة …

> في قائمة  TUNINGميز .ADD CHANNEL

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .ADD CHANNEL

> استخدم زر التنقل لليمني للبدء .ستضاف القنوات اجلديدة

تلقائ ًي ا عند العثور عليها.
> عند اكتمال املوالفة وإضافة القنوات اجلديدة ،تظهر قائمة
 .EDIT CHANNELSوعندئذ ميكنك إزالة أو تسمية

القنوات .وسيميز املؤشر أول قناة جديدة أضيفت إلى القائمة.
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31
32
33
34
35
36
37
38
39

ADD TV CHANNEL
..... . . . . . . . . . . . . . . .
PRIME
TV 2
.....
BBC 1
EUROSPORT
TV 4
		ZDF
DISCOVER
.......

إعداد السماعات  -الصوت احمليط

أضف سماعات  Power Linkوسماعة
جهير  BeoLabإلى تليفزيونك وستحصل
على نظام صوت محيط.
وميكن إعداد الصوت احمليط بسهولة في
مساحة غرفة معيشتك .دع الصورة حتدد
موضع االستماع واملشاهدة املثاليني لك.
وسوف حتصل على أفضل إحساس بالصوت
في املنطقة التي حتيط بها السماعات.
إذا كان لديك سماعات عديدة ووحدة حتكم
عن بعد  ،Beo6ميكنك االستفادة من ميزات
 Adaptive Sound Technologyبد ًال
من اإلعداد املوضح في هذا الفصل.
انظر صفحة .27

اختيار أنواع السماعات
شغل التليفزيون في منط  TVأو  Home cinemaقبل ضبط

SPEAKER TYPE

إعدادات السماعات.

لتسجيل أنواع السماعات …

BEOLAB 7–4

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز
.SPEAKER TYPE

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SPEAKER TYPE

واستخدم زر التنقل لليسار أو لليمني إلظهار نوع سماعتك

الوسطى.

> ميز  .CONFIGيسمح لك ذلك باختيار تهيئة CENTRE
كسماعة واحدة أو كزوج من السماعات .واعتما ًدا على

السماعة الوسطى أو السماعات التي تختارها ،فإن

 CONFIGرمبا يتحول إلى اللون الرمادي وال ميكن
الوصول إليه.

> اضغط زر التنقل ألسفل لالنتقال إلى السماعة التالية

واضغط زر التنقل لليسار أو لليمني إلظهار نوع سماعتك.

> اضغط زر الوسط للتخزين أو اضغط  BACKملغادرة
القائمة بدون تخزين.
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BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 5
BEOLAB 5
BEOLAB 4000
NONE
BEOLAB 5
NONE
NONE

CENTRE 1
CONFIG
SPEAKERS:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

>> إعداد السماعات  -الصوت احمليط

تعيني أدوار السماعات
ميكن أن يكون للسماعات التي توصلها بالتليفزيون أكثر

TV SPEAKER ROLES

من دور واحد .مث الً ،إذا كنت تستخدم مجموعة واحدة فقط

G

من السماعات األمامية عندما تشاهد التليفزيون على
شاشة تليفزيونك ،ميكنك إدارة مقعدك تسعني درجة نحو

2

A

F

شاشة بروجيكتور واستخدام نفس السماعات كسماعات
أمامية مينى وخلفية في نظام صوت محيط للسينما
املنزلية.

لتعيني أدوار للسماعات…

1

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز

E
B

.SPEAKER ROLES

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .SPEAKER ROLES
> ميز دور سماعة .وعندما متيز دور سماعة ،فإنها تصدر

C

NONE
NONE
NONE
RIGHT SURROUND
RIGHT FRONT
NONE
NONE
LEFT SURROUND
LEFT FRONT
NONE
NONE
NONE

SPEAKERS:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

D

صوتًا.

يسارا أو ميي نًا الختيار دور للسماعة
> استخدم زر التنقل
ً
التي تصدر الصوت.

> كرر اإلجراء لكل سماعة.

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

يسمح لك تعيني أدوار للسماعات املوصلة بتحديد وظيفة

السماعات في نظام صوت محيط وعدد السماعات التي

أدوارا مختلفة ملشاهدة التليفزيون ( )1والسينما
تستخدم .عني
ً

املنزلية ( ،)2كما هو موضح بالشكل:

مشاهدة التليفزيون (…)1
السماعة :A

أمامية يسرى ()Left front

السماعة :C

مغلقة ()Off

السماعة :E

محيط مينى ()Right surround

السماعة :B

السماعة :D
السماعة :F

السماعة :G

أمامية مينى ()Right front

مغلقة ()Off

محيط يسرى ()Left surround
مغلقة ()Off

مشاهدة السينما املنزلية (…)2
السماعة :A

أمامية مينى ()Right front

السماعة :C

خلفية مينى ()Right back

السماعة :E

محيط يسرى ()Left surround

السماعة :B

السماعة :D
السماعة :F

السماعة :G

محيط مينى ()Right surround
خلفية يسرى ()Left back

أمامية يسرى ()Left front
وسطى ()Centre
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ماذا بقائمة … TV SPEAKER ROLES

اخليارات هي  NONEو LEFT FRONTوRIGHT FRONT

و LEFT SURROUNDو RIGHT SURROUNDوLEFT
 BACKو RIGHT BACKو.CENTRE BACK

ماذا بقائمة …CINEMA SPEAKER ROLES

اخليارات هي  NONEو LEFT FRONTوRIGHT FRONT
و LEFT SURROUNDو RIGHT SURROUNDوLEFT
 BACKو RIGHT BACKوCENTRE BACK
و CENTREو LEFT CENTREو.RIGHT CENTR

يجب أن تختار سماعات الصوت احمليط قبل أن تتمكن من
اختيار السماعات اخللفية.

>> إعداد السماعات  -الصوت احمليط

حتديد مسافة السماعة
شغل التليفزيون من موضع املشاهدة املفضل لديك .أدخل

SPEAKER DISTANCE

مسافات اخلطوط املستقيمة باملتر بني موضعك وكل
سماعة على حدة.

لتحديد مسافات السماعات …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز

CENTRE
LEFT FRONT
RIGHT FRONT
LEFT SURROUND
RIGHT SURROUND
LEFT BACK
RIGHT BACK

1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M

.SPEAKER DISTANCE

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SPEAKER
.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

RIGHT
FRONT

CENTRE

LEFT
FRONT

الوسط للتخزين أو اضغط  BACKملغادرة القائمة بدون
تخزين.

RIGHT
SURROUND

LEFT
SURROUND

RIGHT
BACK
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LEFT
BACK

>> إعداد السماعات  -الصوت احمليط

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
تريد أن يحدث تتابع الصوت تلقائ ًي ا أو يدو ي ًا.

ملعايرة مستوى الصوت …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز
.SPEAKER LEVEL

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .SPEAKER LEVEL
سيكون  SEQUENCEممي زًا.

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لالختيار بني

مبجرد االنتهاء من معايرة السماعات ،فإنك لن حتتاج إلى

 AUTOMATICو.MANUAL

معايرة صوت السماعات مرة أخرى إال إذا أجريت تغييرات
على اإلعداد ،مث الً ،إذا نقلت سماعة أو أكثر.

السماعة واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لالنتقال

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لضبط صوت
إلى سماعة أخرى.

> بعدما تضبط الصوت جلميع السماعات في إعداد صوتك
احمليط ،اضغط زر الوسط للتخزين أو اضغط BACK

ملغادرة القائمة بدون تخزين.
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SPEAKER LEVEL
SEQUENCE
AUTOMATIC
LEFT FRONT
.... . . . . . .
RIGHT FRONT
.... . . . . . .
LEFT SURROUND
.... . . . . . .
RIGHT SURROUND
.... . . . . . .
LEFT BACK
.... . . . . . .
RIGHT BACK
.... . . . . . .

>> إعداد السماعات  -الصوت احمليط

رؤية اسم نظام الصوت النشط
ميكنك رؤية اسم نظام الصوت النشط ملصدر أو برنامج

SOUND SYSTEM

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

INPUT FORMAT:
MONO/STEREO

لرؤية نظام الصوت النشط …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز
.SOUND SYSTEM

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

> اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.

OUTPUT FORMAT:
STEREO
SPEAKER 1
ADAPTIVE SOUND
TECHNOLOGY:
DISABLED
LISTENING PRESET:

مثال لنظام صوت الذي ميكن أن يظهر في القائمة.
ليس من الضروري أن يطابق تآلف سماعاتك عدد القنوات
املتاحة لنظام الصوت واقع ًي ا.

26

Adaptive Sound Technology

إن نظامك مجهز بـ Adaptive Sound
 Technologyالتي تتيح لك التمتع بتجربة
الصوت األمثل مع إعداد لسماعات متعددة
حتى مع عدم وضع سماعاتك على النحو
الصحيح بالنسبة ملوضع استماعك .وخاصية
 Adaptive Sound Technologyفي
التليفزيون تستخدم كافة السماعات املوصلة
لتوفير جتربة الصوت األمثل لسماعات
موضوعة في أماكنها على نحو مثالي.
لكي تتمتع مبيزات هذا اإلعداد ،يجب أن
يكون لديك سماعات عديدة ووحدة حتكم عن
بعد  .Beo6فإذا كان لديك فقط سماعات
قليلة أو وحدة حتكم عن بعد  ،Beo4فإن
هذا اإلعداد ال ينصح به ويجب عليك اختيار
اإلعداد بدون Adaptive Sound
 Technologyاملوضح في الفصول التي
تتناول إعداد املرة األولى وإعداد السماعات في
الصفحتني  6و.22

متكني Adaptive Sound Technology
إذا اخترت تشغيل وظيفة ،Adaptive Sound Technology

AST ON/OFF

تظل بإمكانك تعطيلها في واحد أو أكثر من اإلعدادات
املسبقة لالستماع التي تعملها.
> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز
.AST ON/OFF

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .AST ON/OFF

يسارا أو ميي نًا لتمكني أو تعطيل
> استخدم زر التنقل
ً
التقنية.

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

في قائمة  SOUND SYSTEMميكنك رؤية ما إذا كانت

 Adaptive Sound Technologyممكنة أم ال واإلعداد

املسبق لالستماع املنشط حال ًي ا .انظر صفحة .26

في هذا اجلزء من اإلعداد ستعد سماعاتك
لتليفزيونك وبروجيكتور اختياري.
ملعرفة معلومات عن االستخدام اليومي لـ
 ،Adaptive Sound Technologyانظر
تعليمات التشغيل.
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ON

		AST

>> Adaptive Sound Technology

النقطتان  AوB
لكي حتدد  Adaptive Sound Technologyاملوضع الصحيح
لكل سماعة ،فإنك ستحتاج إلى حتديد نقطتني ثابتتني،

)B(2

)A(2

A

)(1

النقطة  Aوالنقطة  ،Bقبل أن تتمكن من إدخال إعدادات
قائمة إعداد السماعات .وهاتان النقطتان ميكن أن تكونا،
مث الً ،على جدار.
إرشادات حتديد النقطة  Aوالنقطة :B
 1حدد النقطتني عند حد غرفة ما ،بحيث توضع جميع

السماعات في نفس اجلانب خلط تخيلي بني النقطة A

والنقطة .B

B

)(1

 2حدد النقطتني بعيدتني عن بعضهما ،على األقل مبسافة
مترين.

 3من النقطتني  Aو Bكلتيهما يجب أن تتمكن من رؤية

جميع السماعات التي في اإلعداد .ومع ذلك ،من املقبول أن

تكون هناك قطعة أثاث في املسافة بينهما.

مثال على اإلمكانيتني للنقطتني  Aو Bمع اخلط التخيلي من
نقطة إلى األخرى .ميكنك أن تعد مسب قًا تآلفات سماعات
ملواضع استماع عديدة مثال عند األريكة عندما تشاهد

التليفزيون ،وعند مائدة الطعام أو عندما جتلس في مقعد
مريح للقراءة.
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>> Adaptive Sound Technology

إعداد السماعات
أعد أنواع السماعات واملسافات من النقطتني  Aو Bإلى كل

A

SPEAKER TYPE

سماعة ،وإلى اجلانب األيسر واجلانب األمين لشاشة
التليفزيون وشاشة بروجيكتور ،وإلى موضع رؤية واملسافة

BEOLAB 7-2

بني النقطتني.

إعداد نوع السماعة واملسافة …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

B

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز
.SPEAKER SETUP

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .SPEAKER SETUP

يسارا أو ميي نًا الختيار أنواع السماعات.
> استخدم زر التنقل
ً
> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات وإظهار قائمة
.DISTANCE TO POINT A

> أدخل املسافات األفقية املطلوبة باألمتار .املسافة إلى سماعة
صوت مجسم يجب قياسها إلى احلافة اليسرى واحلافة

اليمنى للسماعة.

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات وإظهار قائمة
.DISTANCE TO POINT B

> أدخل املسافات األفقية.

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد .اآلن يستطيع
التليفزيون أن يحدد إعداد السماعات.

اختر موضع الرؤية من مكان مشاهدتك للتليفزيون.

BEOLAB 5
BEOLAB 5
BEOLAB 9
BEOLAB 9
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
NONE
NONE
NONE
NONE

CENTRE 1
CONFIG
SPEAKERS:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

عندما حتدد نوع السماعة ،فإن اسم السماعة املميز في

القائمة يجب أن يطابق السماعة التي تصدر صوتًا .وفي

القائمة التي تليها ،سيطلب منك إدخال املسافة األفقية

DISTANCE TO POINT A

باألمتار من النقطة  Aإلى كل واحدة من السماعات ،وإلى

احلافة اليسرى واحلافة اليمنى لشاشة التليفزيون وشاشة
بروجيكتور موصل ،وإلى موضع رؤية وإلى النقطة .B
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1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M

BEOLAB 7-2 LEFT
BEOLAB 7-2 RIGHT
BEOLAB 5
BEOLAB 5
BEOLAB 9
BEOLAB 9
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000
BEOLAB 4000

1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M
1.0 M

TV LEFT
TV RIGHT
VIEW POSITION
CINEMA LEFT
CINEMA RIGHT
POINT B

>> Adaptive Sound Technology

اإلعدادات املسبقة لالستماع
اختر السماعات التي يتم تنشيطها في منط  ،TVوإذا

إلعداد اإلعدادات املسبقة للسماعات …

أيض ا ،ميكنك عمل
وصلت بروجيكتور ،في منط ً .Cinema
خمسة إعدادات مسبقة الستماع مخصص ،مث الً عند

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز

سبع* سماعات وسماعتي جهير يتم تنشيطهم إلعداد

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز

مائدة الطعام أو في مقعد مريح مفضل .اختر ثالث إلى
مسبق وحدد املسافة من موضع استماعك إلى ثالث من
السماعات املنشطة.
أيض ا تدوير
لكل إعداد مسبق الستماع مخصص ميكن ً

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS
.SOUND

.LISTENING PRESETS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة LISTENING PRESET
وميز  TVأو  CINEMAأو حقل إعداد مسبق مخصص.

الصوت الذي تدركه  360درجة حول موضع االستماع .ويكون
استماعك إلى التليفزيون.

يسارا أو ميي نًا لتنشيط السماعات
> استخدم زر التنقل
ً

إذا كانت سماعاتك موضوعة بطريقة صحيحة بالنسبة
ملواضع استماعك ،ينصح بتعطيل Adaptive Sound
 Technologyوإعداد أدوار السماعات ومسافاتها
ومستوياتها .وإذا نشطت أقل من ثالث سماعات ،فال ميكن
متكني  Adaptive Sound Technologyويجب عليك إعداد أدوار
السماعات واملسافات واملستويات .ملزيد من املعلومات عن أدوار
السماعات واملسافات واملستويات ،انظر الصفحات .25–23
* تعتبر سماعة الصوت املجسم ،مثل  BeoLab 7-1أو 7–2

كسماعتني عند تنشيط أقل من  6سماعات.

املسافة من موضع استماعك إلى أي سماعة في إعداد مسبق
لالستماع ال يجب أن تتجاوز  10أمتار.

TV

> اضغط زر الوسط إلظهار القائمة املميزة.

يسارا أو ميي نًا لتمكني أو تعطيل
> استخدم زر التنقل
ً

التدوير االفتراضي "صفر" درجة وهو االجتاه من موضع

CINEMA

.Adaptive Sound Technology

املفضلة .ميكن تنشيط ثالث إلى سبع سماعات إضافة إلى

سماعتي جهير.

> تأكد ما إذا كانت Adaptive Sound Technology
ممكنة أو معطلة حسب رغبتك.

> اضغط زر الوسط للتخزين وإظهار القائمة التالية .إذا
اخترت  OFFلتعطيل Adaptive Sound

 ،Technologyانظر الصفحات  25–23عن كيفية

تعيني أدوار السماعات ،وإعداد مسافات السماعات ومعايرة

مستوى الصوت.

> أدخل املسافة األفقية باألمتار بني موضع استماعك وكل
سماعة تصدر صوتًا.

مخصص ا وكانت
> إذا كنت تعد إعدا ًدا مسب قًا
ً

 ADAPTIVE SOUND TECHNOLOGYممكنة ،ميز

 ROTATIONواختر مقدار دوران ستوديو الصوت.

سيصدر اإلعداد صوتًا إذا كنت تشغل مصدر صوت وعليك

مواصلة التدوير إلى أن تسمع الصوت من االجتاه الذي
ترغبه.

> اضغط زر الوسط للتخزين والعودة إلى قائمة

 .LISTENING PRESETSأثناء إعداد املرة األولى ،اضغط

الزر األخضر ملواصلة إجراء إعداد املرة األولى ،بعدما تكون
انتهيت من عمل اإلعدادات املسبقة التي ترغبها.
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مثال ملوضع استماع ملشاهدة التليفزيون والسينما املنزلية.

وأنت تختار السماعات التي يجب أن يتم تنشيطها لكل
موقف.

>> Adaptive Sound Technology

LISTENING PRESETS
TV
CINEMA
DINING
READING
CLEANING
PARTY
…

تسمية إعداد مسبق مخصص

حذف إعداد مسبق مخصص

ميكنك تسمية إعداداتك املسبقة لالستماع اخملصص في

ميكنك حذف أي إعداد مسبق الستماع مخصص ال تريده.

قائمة التليفزيون بنفسك .وميكن أن يساعدك تاجر
التجزئة في تسمية اإلعدادات املسبقة لالستماع اخملصص
في عرض .Beo6

حلذف إعداد مسبق مخصص …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز

لتسمية إعداد مسبق مخصص …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز

.LISTENING PRESETS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  SOUND SETUPوميز

.PRESET

إذا غيرت دوران إعداد مسبق أثناء االستخدام اليومي ،ميكنك

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة LISTENING

الزر األصفر لتتمكن من حذف اإلعداد املسبق – عندئذ

خال
قائمة  ،LISTENING PRESETSاختر حقل ٍ PRESET

> ميز إعدا ًدا مسب قًا الستماع مخصص تريده واضغط الزر

احلالية تلقائ ًي ا لكل واحدة من تلك القوائم.

> أدخل اس ًم ا مفض ً
ال وخزنه بضغط زر الوسط بوحدة

إنشاء إعداد مسبق جديد بسهولة بهذه اإلعدادات .ادخل إلى

واضغط زر الوسط لكل قائمة ،وسيتم تطبيق اإلعدادات

ميكنك أن جتعل التليفزيون يتحول إلى إعداد مسبق الستماع

.SOUND

.LISTENING PRESETS

.PRESET

األخضر لتتمكن من تسمية اإلعداد املسبق.

التحكم عن بعد.

مخصص تلقائ ًي ا عند اختيار مصدر صوت .انظر صفحة 34

عن ضبط الصوت.
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> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة LISTENING
> ميز إعدا ًدا مسب قًا الستماع مخصص تريد حذفه واضغط
سيخفت اإلعداد املسبق.

> اضغط الزر األصفر مرة أخرى حلذف اإلعداد املسبق نهائ ًي ا.

ضبط إعدادات الصورة والصوت

تكون إعدادات الصورة والصوت معدة مسب ًق ا
من املصنع على قيم محايدة تناسب معظم
مواقف الرؤية 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 مؤق تًا – حتى
تغلق تليفزيونك – أو خزنها بصفة دائمة.

ضبط السطوع أو اللون أو التباين
اضبط إعدادات الصورة عن طريق قائمة .PICTURE

PICTURE

وستلغى اإلعدادات املؤقتة عندما تغلق التليفزيون.
> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.PICTURE

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .PICTURE

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

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل بنود

BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOUR
TINT
		SIZE
GAME MODE

القائمة.

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لضبط القيم.

نشط  GAME MODEإذا كنت توصل
جهاز ألعاب فيديو بالتليفزيون.

> اضغط  BACKلتخزين إعداداتك حتى تغلق التليفزيون ،أو

عندما تكون اإلشارات مرسلة بالتنسيق  1080pأو ،1080i

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

بالنسبة ملصادر الصورة التي تستخدم إشارة  ،VGAتظهر

ملصادر الصورة التي تستخدم إشارة  ،NTSCيتاح بند

> … اضغط زر الوسط لتخزين إعداداتك بصفة دائمة.

اخليارات التالية ً
أيض ا:

 … HOR. SIZEيضبط حجم الصورة على طول احملور
األفقي.

 … VERT. SIZEيضبط حجم الصورة على طول احملور
العمودي.

 … HOR. POSITIONيضبط موضع الصورة على طول
احملور األفقي.

 … VERT. POSITIONيضبط موضع الصورة على طول
احملور العمودي.

الحظ أن تلك اإلعدادات األربعة تستخدم فقط لوضوح الشاشة
املستخدم وقت ضبطك لإلعدادات.

إلزالة الصورة مؤق تًا من الشاشة ،اضغط

إلظهارعرض

 Sceneفي  ،Beo6واضغط  ،Pictureثم اضغط

 .P.Muteوالستعادة الصورة ،اضغط  P.Muteمرة ثانية.
( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل
إلظهار  P.MUTEفي شاشة  Beo4واضغط زر الوسط.

والستعادة الصورة ،اضغط زر مصدر).
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متاح ا في قائمة .PICTURE
يكون بند القائمة SIZE
ً

القائمة .TINT

ال ميكنك ضبط السطوع أو التباين عندما تستخدم

بروجيكتور موصل بالتليفزيون ،أو عندما تستخدم التليفزيون

في منط السينما املنزلية.

>> ضبط إعدادات الصورة والصوت

GAME MODE
إذا كنت توصل جهاز ألعاب فيديو أو كنت تلعب لعبة على
احلاسب باستخدام التليفزيون كشاشة ،ميكنك تنشيط
‘ .’GAME MODEيقلل  GAME MODEالتأخير الذي يحدث
بسبب معاجلة اإلشارة .ويتذكر التليفزيون ما إذا كان
ً
منشط ا في أخر مرة أختير فيها كل مصدر.
GAME MODE

لتنشيط  GAME MODEبواسطة  Beo6مباشرة …

> اضغط  Gameلتنشيط  ،GAME MODEواضغط مرة
ثانية إللغاء تنشيط .GAME MODE

لتنشيط  GAME MODEبواسطة  Beo4مباشرة*… 1

> اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار
 GAMEفي شاشة .Beo4

تكرارا للتبديل بني  ONو.OFF
> اضغط زر الوسط
ً

 *1إذا كان لديك  Beo4بدون زر تنقل ،فقد ال تكون GAME

متاحة.
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لتنشيط  GAME MODEعن طريق قائمة … TV SETUP

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.PICTURE

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .PICTURE

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لالنتقال إلى
.GAME MODE

تكرارا للتبديل بني  ONو.OFF
> اضغط زر الوسط
ً

>> ضبط إعدادات الصورة والصوت

ضبط حجم الصوت أو اجلهير أو علو طبقة الصوت
تضبط إعدادات الصوت مسب ًق ا في املصنع على قيم
محايدة تناسب معظم مواقف االستماع .ومع هذا ،ميكنك
إذا أردت ،ضبط تلك اإلعدادات كيفما تريد.
وميكنك ضبط مستويات حجم الصوت واجلهير وعلو طبقة
الصوت مسب ًق ا وسماعتي جهير  BeoLabموصلتني.
ميكنك تشغيل ميزة علو الصوت أو إيقافها .وتعوض ميزة
علو الصوت عن فقد األذن البشرية حساسيتها للترددات
العالية واملنخفضة .وتلك الترددات تق ّوى عند مستويات
أحجام صوت منخفضة بحيث تصبح املوسيقى
املنخفضة أكثر حيوية.
باإلضافة إلى ذلك ،ميكنك اختيار تآلفي سماعات

لضبط الصوت …

SOUND ADJUSTMENT

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.SOUND

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة ،SOUND SETUP
وميز .ADJUSTMENT

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة SOUND
.ADJUSTMENT

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار بند لضبطه.
> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لضبط القيم أو

.... . . . .
.... . . . .
.... . . . .
.... . . . .
ON
SPEAKER3
SPEAKER2
MANUAL

VOLUME
BASS
TREBLE
SUBWOOFER
LOUDNESS
DEFAULT VIDEO
DEFAULT AUDIO
AUDIO PRESET

اختيار إعداد.

> اضغط  BACKلتخزين إعداداتك حتى تغلق التليفزيون،
أو …

> … اضغط زر الوسط لتخزين إعداداتك بصفة دائمة.

افتراضيني ،واحد يستخدم في كل مرة تشغل فيها مصدر

يختلف محتوى قائمة  SOUNDحسب األجهزة التي وصلتها
بالتليفزيون.

يتاح  AUDIO PRESETفقط إذا كانت Adaptive

صورة في تليفزيونك ،وواحد يستخدم في كل مرة تشغل

 Sound Technologyممكنة في قائمة SOUND

فيها مصدر صوت موصل بتليفزيونك .وتظل بإمكانك

 SETUPوتكون قد عملت إعداد استماع مسبق مخصص

اختيار تآلف سماعات مختلف في أي وقت تريد ذلك.

واحد أو أكثر .انظر الصفحتني  27و.30

عندما تكون  Adaptive Sound Technologyممكنة ويكون
هناك إعداد استماع مسبق مخصص مع ًدا ،ميكنك اختيار
إعداد صوت مسبق لتنشيطه تلقائ ًي ا عندما تشغل مصدر
صوت .ويقرر إعداد الصوت االفتراضي أي السماعات في
إعداد الصوت املسبق اخملتار يجب تنشيطها.
ملزيد من املعلومات عن تآلفات السماعات ،انظر صفحة .37
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إعدادتليفزيون 3D

ميكنك إعداد تفضيالت ملشاهدة تليفزيون
 ،3Dمثل اختيار ما إذا كان التليفزيون يجب
أن يتحول تلقائ ًي ا إلى منط  ،3Dعندما تكون
إشارة  3Dالتلقائية متاحة.
باإلضافة إلى ذلك ،ميكنك ضبط دقة وضوح
الصورة.
إذا كان تليفزيونك مجه زًا مبشغل Blu-ray
االختياري ،ميكنك ً
أيض ا استخدامه لتشغيل
أسطوانات .3D Blu-ray

تنشيط  3Dوضبط اإلعدادات
ميكنك اختيار ما إذا كان التليفزيون يجب أن ينشط منط 3D

3D SETTINGS

تلقائي ا أو يدوي ًا أو حسب إعدادك ،عندما يكتشف إشارة 3D
ً
تلقائية أول مرة بعد تغيير املصدر أو القناة .ويكون اإلعداد

االفتراضي .AUTO

AUTO
. . .... . . .

ACTIVATE 3D
3D SHARPNESS

لتنشيط … 3D

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .3D DISPLAY

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  3D DISPLAYوميز
.3D SETTINGS
> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  3D SETTINGSوميز
.ACTIVATE 3D
> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني الختيار  AUTOأو
 PROMPTأو .MANUAL

> اضغط زر الوسط للتخزين ،أو …

>  ...اضغط متواص ً
ال  BACKملغادرة القائمة بدون تخزين.
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عندما تكون إشارة  3Dمتاحة ،يتحول التليفزيون إلى منط

 3Dتلقائ ًي ا إذا كانت  ACTIVATE 3Dمعدة على .AUTO
وإذا كانت معدة على  ،PROMPTيجب أن تختار بني VIEW
 IN 3Dو .VIEW IN 2Dوإذا كانت معدة على ،MANUAL

يجب أن تدخل القائمة وحتول إلى منط  3Dيدو ًي ا.

>> إعداد تليفزيون 3D

ميكنك أن توالف بدقة مشاهدة  3Dوالتخلص من الظالل
جلعل الصورة واضحة على نحو مثالي .وتتحول هذه
القائمة إلى اللون الرمادي إذا لم تكن في واحد من أمناط 3D
أو إذا كنت في منط .CINEMA

لضبط وضوح صورة … 3D

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .3D DISPLAY

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  3D DISPLAYوميز
.3D SETTINGS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  ،3D SETTINGSوميز
.3D SHARPNESS

> استخدم زر التنقل لليسار ولليمني لضبط الوضوح.
> اضغط زر الوسط للتخزين ،أو …

>  ...اضغط متواص ً
ال  BACKملغادرة القائمة بدون تخزين.
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االستخدام اليومي لتآلفات السماعات

ميكنك توسعة تليفزيونك إلى نظام صوت محيط
بإضافة سماعات Bang & Olufsen
وسماعتي جهير .BeoLab
عندما تشغل أحد املصادر ،فإن التليفزيون يختار
السماعات املناسبة تلقائ ًي ا ،اعتما ًدا على نوع
الصوت الذي يناسب املصدر الذي تستخدمه.

اختيار سماعات لصوت فيلم
ميكنك اختيار تآلف السماعات الذي يناسب املصدر الذي
تستخدمه ،بشرط توافر أمناط السماعات املتنوعة في
تليفزيونك.
> اضغط

إلظهار عرض  Sceneفي  ،Beo6ثم اضغط

 Speakerإلظهار عرض  :Beo4( .Speakerاضغط

 LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار

يتحقق األداء األمثل لتآلف السماعات إذا ضغطت زر
 Optimiseفي  .Beo6مالحظة! إذا أضفت فقط سماعتني
أماميتني للتليفزيون ،فستتمكن من اختيار فقط
.Mode 1–3

 SPEAKERفي شاشة .)Beo4

Mode 1

> اضغط  Optimiseإذا كنت تريد أفضل صوت ،أو

اضغط  Mode 1 – 5الختيار تآلف السماعات الذي تريده.
( :Beo4اضغط زر الوسط أو  .)5 – 1وستوصل
السماعات املختارة تلقائ ًي ا.

> اضغط

إلزالة عرض  Speakerوالعودة إلى املصدر

الذي كنت تستخدمه :Beo4( .اضغط متواص ً
ال BACK

إلزالة  SPEAKERمن شاشة .)Beo4

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5
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مشاهدة مصدرين في نفس الوقت

تتيح لك وحدة التحكم عن بعد الوصول إلى
وظيفة الشاشة الثنائية ملشاهدة مصدري
صورة في نفس الوقت .كما ميكنك إظهار
مصدر صورة ومصدر صوت في نفس الوقت.
على سبيل املثال ،ميكنك مشاهدة عرض
تسجيل فيديو وبرنامج تليفزيوني في نفس
الوقت ،بشرط أن تكون املصادر املختارة
متاحة في نظامك.
برنامج ا أو تسجي ً
ال ،ميكنك
بينما تشاهد
ً
تقسيم الشاشة بني البرنامج احلالي أو
تسجيل وبرنامج جديد أو تسجيل .ميكنك
ً
أيض ا التبديل بني الصورتني في أي وقت.
ال ميكنك مشاهدة تسجيلني في نفس الوقت.

أثناء مشاهدة ،مث الً ،التليفزيون …

> اضغط  P-and-Pإلظهار عرض  P‑and‑Pفي .Beo6

( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل

إلظهار .)P-AND-P

> اضغط ،مث ً
ال DVD ،الختيار املصدر الذي تشاهده في
جانب الشاشة األمين (.)B

> اضغط  Swapللتبديل بني الصورة اليسرى والصورة
اليمنى :Beo4( .اضغط .)0

B

A

B

A

العادية للمصدر في جانب الشاشة األيسر ( )Aأو ببساطة
مصدرا.
اختر
ً

يؤدي ضغط  Textبينما الوظيفة نشطة إلى إظهار النص

يؤثر دائ ًم ا ضبط حجم الصوت على الصورة  ،Aبينما تؤثر

إذا كنت تشاهد  3Dوشغلت وظيفة الشاشة الثنائية ،فإن

العمليات األخرى ،مثل اختيار القنوات ،على الصورة  .Bويلغي

إذا كان لديك  ،Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل

ميكنك عرض مصدرين HDMI (High Definition

 CONNECTIONSعلى أنه  ،V.AUXمثل مستقبل

 ،HDMI Bواملصدر اآلخر موصل إما باملقبس  HDMI Cأو

التليفزيون سيتحول إلى .2D

ألعلى أو ألسفل إلى أن تظهر  P-V.AUXفي شاشة
 ،Beo4لكي تشاهد مصدر مسجل في قائمة

إرسال تليفزيون رقمي.

ملغادرة وظيفة الشاشة الثنائية …

> اضغط  BACKملغادرة الوظيفة والعودة إلى املشاهدة

اختيار مصدر جديد مشاهدة الشاشة الثنائية.

) Multimedia Interfaceفي نفس الوقت ،لكن فقط إذا
كان أحد املصدرين موص ً
ال إما باملقبس  HDMI Aأو

 .HDMI Dملزيد من املعلومات عن مقابس  ،HDMIانظر

الفصل عن لوحتي التوصيل في تعليمات التشغيل.
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التليفزيوني للمصدر املعروض في الصورة  Bفي اجلانب

األمين من الشاشة .وإذا لم تكن هناك خدمة نص تليفزيوني
متاحة لهذا املصدر ،تتحول الشاشة إلى اللون األسود.

إلظهار  V.TUNERفي جانب الشاشة األمين ،يجب أن
تضغط  ،P-and-Pثم  :Beo4( .TVاضغط LIST

واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار ،P-AND-P

ثم اضغط  .)TVإلظهار تسجيالت القرص الصلب في جانب

الشاشة األمين ،يجب أن تضغط  ،P-and-Pثم .V.MEM
( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل
إلظهار  ،P-AND-Pثم اضغط .)V.MEM

السينما املنزلية

إذا وصلت بروجيكتور ،ميكنك حتويل التليفزيون
إلى سينما منزلية .وعندما تتحول إلى إعداد
السينما املنزلية ،يحول التليفزيون الصورة من
شاشته إلى شاشة البروجيكتور وينشط
السماعات املناسبة.

التحول إلى السينما املنزلية
إذا وصلت بروجيكتور ،ميكنك استخدام وحدة التحكم عن
بعد ونقل الصورة من شاشة التليفزيون إلى شاشة
البروجيكتور ،من أجل مناسبة خاصة أو فيلم.
> اضغط

إلظهار عرض  Sceneفي  ،Beo6ثم اضغط

 Cinemaإلظهار عرض  Cinemaفي .Beo6

( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو
ألسفل إلظهار .)FORMAT

> اضغط  Cinemaللتبديل بني منط السينما املنزلية ومنط
التليفزيون العادي :Beo4( .اضغط .)0

> اضغط

ملغادرة الوظيفة :Beo4( .اضغط .)BACK
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ضبط التليفزيون ليشتغل وينغلق تلقائ ًي ا
إن تليفزيونك مجهز بـ  Sleep Timerمما
يعني أنه ميكنك جعله ينغلق بعد عدد محدد
من الدقائق.
ميكنك ً
أيض ا جعل تليفزيونك يشتغل ويغلق
نفسه تلقائ ًي ا عن طريق وظيفتي التشغيل
املوقوت واالستعداد املوقوت ،مث ً
ال ،إذا كان
هناك برنامج ال تريد أن يفوتك.
أدخل حتى  6إعدادات  ،Timerوأظهر قائمة
شاشة بإعدادات  Timerالتي أدخلتها .ومن
هذه القائمة ،ميكنك حترير أو حذف إعدادات
.Timer
إذا كان تليفزيونك متكام ً
ال مع نظام صوت أو
صورة  Bang & Olufsenبواسطة كابل
 ،Master Linkفإن تلك األنظمة ميكنها
أداء وظيفتي التشغيل املوقوت أو االستعداد
املوقوت ً
أيض ا.
لتنفيذ إعداداتك املوقوتة على النحو الصحيح،
تأكد من أن الساعة املضمنة مضبوطة على
الوقت الصحيح .ملزيد من املعلومات،
انظر صفحة .45

Sleep Timer

Play Timer

ميكنك جعل التليفزيون ينغلق تلقائ ًي ا بعد عدد من

إذا وصلت منتج صوت أو صورة  Bang & Olufsenبتليفزيونك

الدقائق.

بواسطة كابل  ،Master Linkفإنه ميكنك استثناءه أو ضمه
في الوظائف املوقوتة عن طريق قائمة  .PLAY TIMERمث الً،

لتنشيط  Sleep Timerبواسطة … Beo6

أعد  PLAY TIMERالتليفزيون على  ONو PLAY TIMERنظام

تكرارا الختيار عدد الدقائق أو .Off
> اضغط Sleep
ً

الصوت على  OFFإذا كنت تريد للوظائف املوقوتة أن تنطبق
على التليفزيون فقط.

لتنشيط  Sleep Timerبواسطة … Beo4*1

> اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار

لتشغيل … Play Timer

تكرارا الختيار عدد الدقائق.
> اضغط زر الوسط
ً

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  ،PLAY TIMERوميز

 SLEEPفي شاشة .Beo4

إللغاء تنشيط … Sleep Timer

> اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار
 SLEEPفي شاشة .Beo4

تكرارا حتى يظهر  OFFفي عرض
> اضغط زر الوسط
ً
التليفزيون.

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .PLAY TIMER
.TIMER ON/OFF

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .TIMER ON/OFF
> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني إلظهار .ON
> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.

ملزيد من املعلومات حول كيفية برمجة  Timersوتشغيل

أو إيقاف  Play Timerمنتج صوت أو صورة

إلعداد  Sleep Timerمن خالل القائمة …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .SLEEP TIMER

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .SLEEP TIMER

تكرارا للتبديل بني عدد الدقائق و.OFF
> اضغط زر الوسط
ً

 *1إذا كان لديك  Beo4بدون زر تنقل ،فقد ال تكون SLEEP

متاحة.

مالحظة! ألغراض السالمة ،فإن احلامل لن يدور إذا مت
تشغيل التليفزيون بواسطة .PLAY TIMER
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 Bang & Olufsenموصل ،انظر الدليل املرفق باملنتج.

>> ضبط التليفزيون ليشتغل وينغلق تلقائ ًي ا

التشغيل املوقوت واالستعداد املوقوت

عرض أو حترير أو حذف Timer

ميكنك إعداد التليفزيون مسب ًق ا ليشتغل وينغلق تلقائ ًي ا

أظهر قائمة شاشة باإلعدادات التي أدخلتها .ومن هذه

في نفس الوقت واليوم من كل أسبوع.

القائمة ،ميكنك حترير أو حذف إعدادات .Timer

إلدخال إعدادات للتشغيل املوقوت أو االستعداد املوقوت …

لعرض أو حترير أو حذف إعدادات … Timer

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  PLAY TIMERوميز

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  PLAY TIMERوميز

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .PLAY TIMER
.PLAY TIMER PROGRAMMING

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .PLAY TIMER
.PLAY TIMER INDEX

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة PLAY TIMER

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة بإعدادات .Timer

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل بنود

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل لنقل املؤشر إلى إعداد

يسارا أو ميي نًا
> أدخل معلومات أو استخدم زر التنقل
ً

> لتحرير اإلعداد ،اضغط زر الوسط واتبع اإلجراء املوضح

.PROGRAMMING
القائمة.

ملشاهدة اختياراتك لكل بند .عندما يكون  DAYSممي زًا،

استخدم زر التنقل ميي نًا مرة واحدة لتتمكن من التنقل

خالل األيام ،واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلزالة يوم

ال تريده .استخدم زر التنقل ميي نًا لالنتقال إلى اليوم

يسارا للرجوع إلى يوم سابق.
التالي ،واستخدم زر التنقل
ً

عندما يظهر اليوم (األيام) الذي تريده ،اضغط زر الوسط

لقبول اليوم (األيام).

TIMER PROGRAMMING
TV
18 BBC
15:40
16:40
M..TF.S

SOURCE
GROUP
CHANNEL
START TIME
STOP TIME
DAYS

وسيكون إعداد أول  Timerبالقائمة ممي زًا بالفعل.

 Timerالذي تريد حتريره.

حتت "التشغيل املوقوت واالستعداد املوقوت".

> لتتمكن من حذف إعداد اخترته ،اضغط الزر األصفر.

يسارا إلعادة اإلعداد إلى
> إذا غيرت رأيك ،استخدم زر التنقل
ً

القائمة .كما ميكنك أن تضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من

جميع القوائم.

> اضغط الزر األصفر مرة ثانية حلذف اإلعداد.

> بعدما تدخل املعلومات املطلوبة ،اضغط زر الوسط لتخزين
إعدادات .Timer

قائمة PLAY TIMER PROGRAMMING
اختصارات أيام األسبوع:
…M

Monday

…T

Tuesday

…W

Wednesday

…T

Thursday

…F

Friday

…S

Saturday

…S

Sunday

إذا برمجت  ،Wake-up Timerفإن التليفزيون ال ميكن أن

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.

يكون جز ًءا من  PLAY TIMERأو  Standby Timerعادي

إلى أن يتم تنفيذ أو تعطيل .Wake-up Timer

إذا كان التليفزيون مع ًدا في غرفة وصلة ،يجب عندئذ برمجة
 Timerفي تليفزيون الغرفة الرئيسية.
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>> ضبط التليفزيون ليشتغل وينغلق تلقائ ًي ا

إعدادات منط االستعداد
STANDBY SETTINGS

ميكن إعداد التليفزيون لكي يحول نفسه إلى منط
االستعداد بعد مضى بعض الوقت دون أي عملية .وإعداد
املصنع يكون  4ساعات .وهذه الوظيفة تنطبق فقط في
منط الصورة وليس في منط الصوت.

4 HOURS
OFF

AUTO STANDBY
POWER SAVING

لعمل إعدادات استعداد …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.STANDBY SETTINGS
> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة STANDBY

 SETTINGSواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل

بني  AUTO STANDBYو.POWER SAVING

قائمة .STANDBY SETTINGS
عند عدم اكتشاف إشارة ملدة  15دقيقة ،فإن التليفزيون يتحول

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني الختيار اإلعداد الذي

إلى منط االستعداد.

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.

وإذا أعددت  POWER SAVINGعلى  ،ONال ميكنك

تريده.

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.

عند تنشيط  ،AUTO STANDBYستظهر رسالة على

شاشة التليفزيون إذا لم حتدث أي عملية استخدام للتليفزيون
خالل الوقت املعد في القائمة .عندئذ يتحول التليفزيون إلى
االستعداد ،إذا لم تستخدمه.
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تنشيط التليفزيون أو مصادره من غرفة الوصلة ،بينما يكون
تليفزيون الغرفة الرئيسية في منط االستعدادً .
أيض ا ،عند
إعداد  POWER SAVINGعلى  ONال ميكنك تنشيط

 PLAY TIMERsاخلارجية .باإلضافة إلى ذلك ،ال يكون هناك

ضوء في مبني منط االستعداد عندما يكون التليفزيون في منط
االستعداد.

Wake-up Timer

ميكنك جعل تليفزيونك يوقظك في الصباح.
إن  Wake-up Timerهو  Timerملرة واحدة
فقط ،ويستمر لساعة واحدة .ومثل املنبه ،فإنه
يتوقف عن العمل مبجرد تنفيذه .وينطبق
فقط على التليفزيون الذي مت برمجته فيه.
مبجرد أن تعد  Wake-up Timerواح ًدا،
سيقترح التليفزيون تلقائ ًي ا الوقت الذي أدخلته
ألخر  Wake-up Timerعندما تدخل
واح ًدا جدي ًدا.
وميكن بالطبع إيقاف عمل Wake-up
 Timersمرة ثانية.
إذا برمجت  ،Wake-up Timerفإن
التليفزيون ال ميكن أن يكون ضمن
 PLAY TIMERعادي إلى أن يتم تنفيذ أو
تعطيل .Wake-up Timer

إدخال Wake-up Timer
وأيض ا وقت
يجب أن تختار مصدر ورقم قناة Wake-up Timer
ً

WAKE UP TIMER

البدء.

إلدخال إعدادات … Wake-up Timer

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .PLAY TIMER

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  PLAY TIMERوميز
.WAKE UP TIMER

TV
21 BBC
07:00
ON

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .WAKE UP TIMER
> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل بنود
القائمة.

يسارا أو ميي نًا
> أدخل معلومات أو استخدم زر التنقل
ً
ملشاهدة اختياراتك لكل بند.

> عدما تدخل املعلومات املطلوبة ،اضغط زر الوسط لتخزين
.Wake-up Timer
> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.
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قائمة WAKE UP TIMER

SOURCE
GROUP
CHANNEL
START TIME
ON/OFF

>> Wake-up Timer

معاينة أو حذف Wake-up Timer
ميكنك عرض إعدادات  Wake-up Timerملراجعة الوقت أو

TIMER SETUP

تعطيل  Wake-up Timerبإعداده على .OFF

لتغيير إعدادات  Wake-up Timerأو حذفه …

OFF

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .PLAY TIMER

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  PLAY TIMERوميز

07:00

TIMER ON/OFF
TIMER INDEX
TIMER PROGRAMMING
WAKE UP TIMER

.WAKE UP TIMER
> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .WAKE UP TIMER
> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل بنود
القائمة.

يسارا أو ميي نًا لتغيير اإلعدادات ،أو
> استخدم زر التنقل
ً
أدخل وق تًا جدي ًدا .غير إعداد  ON/OFFإلى  OFFإذا
أردت حذف .Wake-up Timer

> بعدما تنتهي من عمل تغييراتك ،اضغط زر الوسط
لتخزينها.

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.
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قائمة TIMER SETUP

ضبط الوقت والتاريخ

عندما تعد التليفزيون مسب ًق ا ليشتغل أو
ينغلق تلقائ ًي ا في وقت معني ،أو عندما تعد
مسب ًق ا تسجي ً
ال موقوتًا لبرنامج مبسجل
 Bang & Olufsenموصل ،فإن الساعة
تضمن أن تلك اخلصائص تشتغل وتتوقف
في األوقات الصحيحة.
أبسط طريقة لضبط الساعة هي مزامنتها
بواسطة خدمة النص التليفزيوني لقناة
تليفزيون مولفة ،عن طريق قائمة .CLOCK
وإذا اخترت مزامنة الساعة ،يتم ذلك بواسطة
خدمة النص التليفزيوني التي تقدمها قناة
التليفزيون التي تشاهدها حال ًي ا .وإذا لم تتح
خدمة النص التليفزيوني ،فيمكنك ضبط
الساعة يدو ًي ا.

قبل مزامنة الساعة مع قناة مولفة ،تأكد أن القناة التي

CLOCK

تشاهدها تقدم خدمة النص التليفزيوني ضمن منطقة
توقيتك.
> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.CLOCK

TIME
DATE
MONTH
YEAR
SYNCHRONISE

20:00
23
APR
2009
NO

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .CLOCK

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل للتنقل خالل بنود
القائمة.

يسارا أو ميي نًا ملشاهدة اختياراتك لكل
> استخدم زر التنقل
ً
بند .ويكون إدخال الوقت يدو ًي ا ضرور ًي ا إذا كانت

 SYNCHRONISEمعدة على .NO

> اضغط زر الوسط لتخزين خيارات الساعة والتقومي ،أو …
> … اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم
بدون تخزين.

لعرض الساعة في الشاشة ،اضغط  Clockفي .Beo6

وستختفي الساعة مرة ثانية بعد عشر ثوان :Beo4( .اضغط

 LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار CLOCK
واضغط زر الوسط).
اختصارات الشهور

إذا لم تكن الساعة محدثة في الفترة االنتقالية للتوقيت

الصيفي ،فقط اختر القناة التي زامنت معها الساعة في
األصل ،وسوف تتحدث الساعة.

… Jan

… Feb

… Mar
… Apr

يناير

فبراير

مارس

إبريل

 … Mayمايو

إذا كان لديك وحدة  DVBاالختيارية ،ميكنك مزامنة الساعة

… Jun

يونيو

إلظهار قائمة  TV SETUPللوحدة واتبع اإلجراء املوضح أعاله.

… Aug

أغسطس

مع الوحدة باختيار  DTVكمصدر .ثم اضغط  Menuمرتني

… Jul

… Sep

… Oct

… Nov

… Dec
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يوليو

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

إعدادات وتفضيالت مشغل Blu-ray

تقدم قوائم  Blu-rayخيارات عديدة
لإلعدادات والضبطات .وجتد هنا معلومات
مفصلة عن القوائم الفردية.
لالطالع على منظر عام لهيكل قوائم مشغل
 ،Blu-rayانظر صفحة .4

إظهار قائمة SETUP
> اضغط  DVD Setupإلظهار قائمة .DVD SETUP

( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل
إلظهار  SHIFTثم اضغط .)8

ماذا بقائمة …PLAYBACK STATUS

 … STANDARDسيتم عرض حالة التشغيل وحالة اإليقاف.

 … EXTENDEDسيتم عرض حالة التشغيل ،وحالة اإليقاف
يدعم مشغل  Blu-rayفقط تشغيل األسطوانات
 12سم.
إذا كنت تعرض أسطوانة  ،3D Blu-rayفإنها تعرض في
 3Dتلقائ ًي ا.

واحلالة التلقائية ،مثل  BONUS VIEWوالزاوية ،إذا كانت

متاحة على األسطوانة.

ماذا بقائمة …ACCESS CONTROL

عندما تدخل قائمة  ،ACCESS CONTROLسيطلب منك

إدخال وتأكيد رمز الوصول .وفي املرة األولى التي تدخل فيها
القائمة ،سيطلب منك اختيار رمز وصول جديد.

 … PARENTAL LOCKمكن أو عطل وظيفة .Parental Lock

 … RATINGبعض األسطوانات تتضمن مستوى من أجل
 .Parental Lockإذا حددت مستوى أقل من املستوى

املوجود باألسطوانة ،لن تعرض األسطوانة ما لم تدخل رمز

الوصول.

 … NEW ACCESS CODEأدخل وأكد رمز وصول جديد في
أي وقت.

ماذا بقائمة …AUDIO FORMAT

 … STANDARDيحول تشفير جميع تنسيقات الصوت إلى
 PCMمن أجل ما يصل إلى ( 7.1سبع قنوات صوت

وقناة واحدة للصوت منخفض التردد) .وينصح بتنسيق

ماذا بقائمة …ADVANCED

 … MEMORY MANAGEMENTميكنك إعادة إعداد ذاكرة
 BD-Liveفي قائمة .MEMORY SIZE

الصوت  STANDARDلتتمكن من االستماع إلى جميع

في قائمة  ،MEMORY SETTINGميكنك االختيار بني

 … RE-ENCODEيحول تشفير جميع تنسيقات الصوت إلى

وإذا كنت تريد استخدام  BD-Liveيجب أن تدخل وسيلة

مسارات الصوت.

 DTSمن أجل ما يصل إلى ( 5.1خمس قنوات صوت

وقناة واحدة للصوت منخفض التردد).

 … BITSTREAMجميع تنسيقات الصوت ترسل بتنسيقها
األصلي من أجل ما يصل إلى ( 7.1سبع قنوات صوت

وقناة واحدة للصوت منخفض التردد) .عند اختيار هذا

اخليار ،فإن صوت صورة داخل صورة ومؤثرات الصوت
لقوائم أسطوانات  Blu-rayلن يكونا متاحني.

ماذا بقائمة … VIDEO FORMAT

 INTERNAL MEMORYو.EXTERNAL USB

 USBفي منفذ  USBوأن تختار .EXTERNAL USB
يوجد منفذ  USBفي مجموعة مقابس ،AV6
انظر تعليمات التشغيل ملزيد من املعلومات.

يكون محتوى  BD-Liveمخزنًا على وسيلة .USB

 … NETWORKإذا اخترت حقل CONFIGURATION
ليكون  MANUALفإن احلقول IP ADDRESS

و SUBNET MASKو GATEWAYو DNSتصبح

متاحة .وحقل  MAC ADDRESSيعلمك بعنوان .Mac

 … MODULE INFORMATIONاطلع على معلومات نسخة

 … 24 HZ ONترسل اإلشارات بالتنسيق  1080pو.24 HZ

البرنامج واألقاليم.

 … 24 HZ OFFترسل اإلشارات بالتنسيق األصلي.

باإلنترنت ،ميكنك حتديث مشغل  ،Blu-rayبشرط أن

وهو ما ينصح به.

ماذا بقائمة …LANGUAGE

 … AUDIOادخل القائمة واختر لغة الصوت املفضلة التي ترغب
أن تستخدمها.

 … SUBTITLEادخل القائمة واختر لغة الترجمة املفضلة التي
ترغب في استخدامها*.

 … DISC MENUادخل القائمة واختر اللغة التي ترغب في
استخدامها في قوائم األسطوانات.
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 … SOFTWARE UPDATEإذا كان التليفزيون موص ً
ال

تكون البرمجيات احلديثة متاحة .وملزيد من املعلومات،

اتصل بتاجر التجزئة.

*بعض األسطوانات ستطلب منك اختيار لغة ترجمة من قائمة

أسطوانة ،حتى لو كنت قد اخترت ساب قًا لغة ترجمة افتراضية

من قائمة .LANGUAGE

>> إعدادات وتفضيالت مشغل Blu-ray

لتعطيل …Parental Lock

مهم! ميكنك تعطيل  Parental Lockمتا ًم ا إذا ،مث ً
ال ،نسيت
رمز الوصول .ويجب أن تخرج األسطوانة من مشغل Blu-ray
وتتأكد من غلق محمل األسطوانة قبل أن تعطل Parental

.Lock
> اضغط  DVDلتنشيط مشغل .Blu-ray

> اضغط  Menuمرتني إلظهار قائمة .TV SETUP
( :Beo4اضغط  MENUمرتني).

> استخدم زر التنقل ألسفل لنقل املؤشر ألسفل إلى قائمة
.OPTIONS
> اضغط  Menuإلظهار البند .PARENTAL LOCK
( :Beo4اضغط .)MENU

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة .PARENTAL LOCK

> اضغط زر الوسط لتعطيل  ،Parental Lockأو …

> … اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم بدون
تخزين.

مالحظة! عندما تعطل  ،Parental Lockفإن مشغل

 Blu-rayيشتغل مرة ثانية تلقائ ًي ا.
وسيعاد إعداد جميع اإلعدادت التي عملتها ملشغل ،Blu-ray
مثل اختيار اللغة ،ويجب عليك عمل إعداداتك مرة ثانية.
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مشغل  – Blu-rayمستعرض الوسائط

ميكنك تشغيل املوسيقى واستعراض صورك
املخزنة على وسيلة  USBأو أسطوانة بيانات
على تليفزيونك .وميكنك الوصول إلى قائمة
 ،MEDIA BROWSERعندما تدخل
أسطوانة بيانات أو وسيلة  USBفي
التليفزيون.
إذا كان لديك موسيقى وصور مخزنة على
نفس أسطوانة البيانات أو وسيلة ،USB
فيمكنك تشغيل املوسيقى والعودة إلى القائمة
الرئيسية لتشغيل عرض شرائح لصورك.
وعندئذ ميكنك تشغيل املوسيقى ومشاهدة
صورك في نفس الوقت.

استخدام مستعرض الوسائط
أثناء تشغيل موسيقاك ،ميكنك رؤية قائمة NOW
 PLAYINGمع الغالف ،ومعلومات عن الفنان والعنوان
متاح ا .عندما تستعرض صورك ميكنك
واملسار ،إذا كان ذلك
ً

في تنسيق  MP3وملفات الصور في تنسيق .JPEG
أخرج وسيلة  USBفقط عندما يكون مشغل Blu-ray
مغل ًق ا.
لتشغيل احملتوى من وسيلة  ،USBيجب إيقاف تشغيل
األسطوانة احململة.

PHOTO
MUSIC

إظهار قائمة  INFOوالوصول إلى وظائف إضافية.

االستماع إلى املوسيقى …

> اضغط  DVDلتنشيط مشغل .Blu-ray

> أدخل أسطوانة بيانات أو وسيلة  USBعليها موسيقاك.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار DATA DISC

قائمة .MEDIA BROWSER

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار قائمة

استعراض صورك…

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الستعراض ملفاتك

> أدخل أسطوانة بيانات أو وسيلة  USBعليها صورك.

أو  USBواضغط زر الوسط.

 MUSICواضغط زر الوسط.

ومجلداتك واضغط زر الوسط لفتح املجلد أو ابدأ تشغيل

يدعم مشغل  Blu-rayفقط تشغيل ملفات املوسيقى

MEDIA BROWSER

امللف.

> استخدم

التشغيل.

> استخدم

و

لالنتقال إلى نقطة في مسار أثناء
و

للتنقل في املسارات أثناء التشغيل.

> اضغط  STOPلتوقف مؤق تًا.

> اضغط  DVDلتنشيط مشغل .Blu-ray

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار DATA DISC
أو  USBواضغط زر الوسط.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الختيار قائمة
 PHOTOواضغط زر الوسط.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل الستعراض ملفاتك
ومجلداتك واضغط زر الوسط لفتح املجلد.

> اضغط  Repeatلتكرار التشغيل ( :Beo4اضغط الزر

> اضغط زر الوسط لفتح صورتك في عرض بكامل الشاشة.

> اضغط  PLAYالستئناف التشغيل.

> اضغط  STOPلتوقف مؤق تًا.

األصفر ثم اضغط .)6

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللعودة إلى القائمة الرئيسية.
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وسيبدأ عرض الشرائح تلقائ ًي ا.

> اضغط  PLAYالستئناف التشغيل.

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللعودة إلى القائمة الرئيسية.

نظام الرمز السري

يهدف نظام الرمز السري إلى جعل
االستخدام العادي لتليفزيونك مستحي ً
ال
لشخص ال يعرف الرمز السري .وأنت تختار
تنشيط أو عدم تنشيط نظام الرمز السري.
عند تنشيط نظام الرمز السري وفصل
التليفزيون من مصدر التيار الكهربائي ملدة
 30–15دقيقة ،فإن نظام الرمز السري
يصبح سار ًي ا.
عند إعادة توصيل التليفزيون وتشغيله،
سيغلق التليفزيون نفسه تلقائ ًي ا بعد أربع
دقائق .وإدخال الرمز السري يعيد التليفزيون
إلى الوضع الطبيعي.
مالحظة :إذا غيرت رمزك السري أكثر من خمس مرات

تنشيط نظام الرمز السري
إذا أردت إلغاء تنشيط نظام الرمز السري ،ميكنك ذلك بحذف
رمزك السري.

لتنشيط نظام الرمز السري …

> أظهر قائمة .TV SETUP
> اضغط

على الشاشة.

> أدخل األرقام األربعة لرمزك السري.

> اضغط زر الوسط بعد العثور على أخر رقم.

> أدخل رمزك السري مرة ثانية لتأكيده واضغط زر الوسط
مرة ثانية .إذا لم يكن الرمزان متماثلني ،ستخلى حقول

اإلدخال ويجب عليك إدخال الرمز من جديد.

لتغيير أو حذف رمزك السري …

> أظهر قائمة .TV SETUP
> اضغط

مرتني ،ثم  .STOPستظهر قائمة PINCODE

خالل ثالث ساعات ،تصبح قائمة  PINCODEغير قابلة

غير مفصول من مصدر التيار الكهربائي .وفصل

 DELETE PINCODEممي زًا.

التليفزيون يعيد ضبط مدة الساعات الثالث.

0...
0...

PINCODE
CONFIRM PINCODE

مرتني ،ثم  .STOPستظهر قائمة PINCODE

على الشاشة.

للوصول إليها ملدة ثالث ساعات ،بافتراض أن التليفزيون

PINCODE

> أدخل الرمز السري الصحيح واضغط زر الوسط .سيكون
> حلذف رمزك السري ،اضغط زر الوسط.

> لتغيير رمزك السري ،استخدم زر التنقل ألسفل لتمييز
 NEW PINCODEواضغط زر الوسط .أدخل الرمز

السري اجلديد واضغط زر الوسط .أدخل الرمز اجلديد مرة
ثانية لتأكيده.

زرا خطأ عن غير قصد أثناء إدخال رمز ،اضغط
إذا ضغطت ً
 .BACKسيلغى املدخل وتخلى حقول املدخالت.

49

PINCODE
DELETE PINCODE
NEW PINCODE

>> نظام الرمز السري

إدخال الرمز السري
إذا فصلت تليفزيونك من مصدر التيار الكهربائي ملدة

إلدخال رمزك السري …

السري عند تشغليه .وقد ال تتمكن من تشغيل التليفزيون

> اضغط زر الوسط بعد إدخال الرقم األخير.

 30–15دقيقة ،سيطلب منك التليفزيون إدخال الرمز
فورًا – انتظر  30ثانية تقري ًب ا وأعد احملاولة.

مهم! إذا طلب منك الرمز السري في أول مرة تشغل فيها
تليفزيونك ،اتصل بتاجر جتزئة .Bang & Olufsen
إذا فقدت أو نسيت رمزك السري ،اتصل بتاجر جتزئة

 .Bang & Olufsenيستطيع تاجر التجزئة تزويدك برمز

رئيسي ،الذي يعطل عمل رمزك السري.

PINCODE

> أدخل أرقام الرمز السري.

> سيشتغل تليفزيونك مرة أخرى.

0...

PINCODE

إدخال رمز غير صحيح خمس مرات سيؤدي إلى غلق

التليفزيون ملدة ثالث ساعات ،وال ميكن تشغيله خاللها.
إذا نسيت رمزك السري …

MASTERCODE

> اتصل بتاجر جتزئة  Bang & Olufsenلتحصل على
رمز رئيسي مكون من خمسة أرقام.

> عندما يطلب منك التليفزيون رمزك السري ،اضغط متواص ً
ال
إلظهار قائمة .MASTERCODE

> أدخل أرقام الرمز السري واضغط زر الوسط إللغاء تنشيط
رمزك السري وإعادة تنشيط التليفزيون.

الستخدام نظام الرمز السري مرة أخرى …

> اتبع إجراء تنشيط نظام الرمز السري.
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0....

MASTERCODE

إعداد وحدة التحكم عن بعد

يجب أن تعد تليفزيونك لتشغيله بواسطة
وحدة حتكم عن بعد 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 يفيد ذلك
إذا كان لديك نظام  BeoLinkيضم ً
أيض ا
تليفزيونًا ليس به قائمة REMOTE
.CONTROL
إذا أعددت التليفزيون للتشغيل بدون زر تنقل
وكانت  Beo4بها زر تنقل ،يجب عليك ً
أيض ا
تغيير إعداد  MODEلوحدة التحكم عن بعد
 .Beo4انظر دليل  Beo4أو اتصل بتاجر
التجزئة ملزيد من املعلومات.

إعدادات التحكم عن بعد
في قائمة  REMOTE CONTROLأنت تعد ما إذا كانت وحدة
التحكم عن بعد التي تستخدمها بها زر تنقل أم ال.

لعمل إعدادات وحدة التحكم عن بعد …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

REMOTE CONTROL
NAVIGATION BUTTON
NO NAVIGATION BUTTON

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  ،OPTIONSوميز
.REMOTE CONTROL

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة REMOTE
.CONTROL
> استخدم زر التنقل ألعلى وألسفل لتمييز اإلعداد
الذي تريده.

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد.

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.
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ملعرفة معلومات عن تشغيل القائمة مع األنواع املختلفة لوحدات
التحكم عن بعد ،انظر صفحة .5

تنشيط امليزات

هناك ميزات إضافية في التليفزيون ميكن
الوصول إليها عن طريق قائمة FEATURE
 .ACTIVATIONملعرفة معلومات حول
امليزات اإلضافية ،اتصل بتاجر جتزئة
.Bang & Olufsen

مفتاح تنشيط امليزات
من أجل إتاحة امليزات اإلضافية ،يجب إدخال مفتاح

HDMI MATRIX

لتنشيط امليزات .وميكن شراء مفتاح امليزات من تاجر جتزئة
 .Bang & Olufsenوال ميكن إلغاء تنشيط املفتاح مرة ثانية.

إلدخال مفتاح تنشيط …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.FEATURE ACTIVATION
> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة FEATURE
.ACTIVATION
> اختر امليزة ،التي تريد تنشيطها واضغط زر الوسط.

> أدخل املفتاح املكون من  12رق ًم ا .وميكن حذف رقم خطأ
يسارا ،وميكن حذف جميع األرقام
بضغط زر التنقل
ً

بضغط .BACK

> بعد إدخال األرقام ،اضغط زر الوسط للقبول.
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KEY

HDMI Matrix

ميزة  HDMI Matrixهي ميزة إضافية
ميكن شراؤها منفصلة .وعند إدخال مفتاح
التنشيط الذي اشتريته ،تتاح برمجيات
إضافية في تليفزيونك HDMI Matrix .في
حد ذاتها منتج مادي ميكن توصيله ليتيح لك
توصيل عدة مصادر خارجية بتليفزيونك
والوصول إليهم عن طريق وحدة التحكم عن
بعد  .Beo6ملعرفة معلومات حول امليزات
اإلضافية ،اتصل بتاجر جتزئة
.Bang & Olufsen

معلومات مهمة
يجب أن يتولى تاجر جتزئة  Bang & Olufsenتوصيل وإعداد
.HDMI Matrix
– ويجب إعادة تهيئة وحدة التحكم عن بعد  Beo6قبل أن
تتمكن من استخدام .HDMI Matrix

– ال ميكنك تشغيل  HDMI Matrixبواسطة وحدة حتكم
عن بعد .Beo4

– ال ميكنك توصيل أكثر من  HDMI Matrixفي إعداد واحد.
– ال ميكن تهيئة  HDMI Matrixفي .HDMI Expander
– ال ميكنك تهيئة  HDMI Matrixومركز مصادر م ًع ا.
اإلعدادات في قائمة … HDMI MATRIX
في قائمة  ،HDMI MATRIXميكنك اختيار إعدادات من أجل
.HDMI Matrix

AV1
V.AUX2
YES
8
NO
NO
A
HDMI

SOURCE
HDMI MATRIX
INPUTS
AUTO SELECTION
TIMER RECORDER
HDMI
SOUND INPUT

إذا عطلت في وقت الحق تهيئة مخزنة لـ HDMI Matrix

عن طريق إعداد احلقل  HDMI MATRIXعلى  ،NOفإن

إعداداتك تظل محفوظة .ويعني ذلك أنك إذا أعددت فيما بعد
في قائمة … CONNECTIONS

> اختر مجموعة املقابس التي وصلت بها .HDMI Matrix
> اختر حقل  HDMI MATRIXوأعده على .YES

> سيظهر احلقل  INPUTSوميكنك حتديد عدد املصادر

التي تريد توصيلها .أعد احلقل على رقم مصادر أكبر من

التي وصلتها.

> اختر أحد مقابس  .HDMIال ميكنك اختيار .NONE
> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات وإظهار قائمة
.HDMI MATRIX
> اختر نوع  HDMI Matrixاملوصلة.

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات وإظهار قائمة
.CONTROL
نوع ا لـ  IRليدل على كيفية اتصال حتكم التليفزيون
> اختر ً
بـ .HDMI Matrix

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعدادات.

بعدما تخزن إعدادات  ،HDMI Matrixستظهر قائمة

تسرد املدخالت لكي تهيء املصادر املوصلة باملصفوفة،
انظر صفحة .54
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احلقل على  ،YESفإن جميع اإلعدادات تظهر من جديد.

عند تنشيط  ،HDMI Matrixيتم تسجيلها تلقائ ًي ا على
أنها  ،V.AUX2حتى إذا كان هناك مصدر آخر رمبا يكون
مسج ً
ال بالفعل على أنه  .V.AUX2وهذا املصدر يجب عندئذ
تسجيله إلسم مصدر آخر.

>> HDMI MATRIX

إضافة مصادر إلى إعدادك …

HDMI MATRIX

يجب أن تكون املصادر املوصلة بـ  HDMI Matrixمسجلة

في التليفزيون.

تهيئة املداخل …

> هيء كل مدخل على حدة.

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

 PUCاملختارة.

> اختر أحد مصادر  PUCللمدخل احملدد .تنقسم املصادر
إلى  4فئات SET-TOP BOX :وDVD PLAYER/

 RECORDERو VIDEO RECORDERو.OTHER
> 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
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NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE

INPUT 1
INPUT 2
INPUT 3
INPUT 4
INPUT 5
INPUT 6
INPUT 7
INPUT 8

النص التليفزيوني

يوجد شرح لالستخدام اليومي للنص التليفزيوني
في تعليمات التشغيل ،ومع ذلك ،ميكنك ً
أيض ا
تخزين صفحات النصوص التليفزيونية املفضلة
للرجوع إليها سري ًع ا.

تخزين صفحات النصوص التليفزيونية
املفضلة

االستخدام اليومي لصفحات MEMO
قد ترغب في الرجوع إلى صفحات  MEMOللنصوص

تتاح تسع صفحات  MEMOلكل خدمة نص تليفزيوني

التليفزيونية سري ًع ا ،مث الً ،إذا كنت ذاه ًب ا للعمل وترغب في

لكل قناة تليفزيون.

مراجعة معلومات حالة املرور بواحدة من خدمات النص
التليفزيوني.

إلنشاء صفحة … MEMO

كثيرا ما تشاهدها.
> اعرض الصفحة التي
ً

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني لنقل املؤشر على

طوال شريط القوائم إلى  SETUPواضغط زر الوسط.

ستظهر  9منافذ  MEMOاملتاحة بالرقم .ويكون األول ممي زًا.

> اضغط زر الوسط لتخزين الصفحة احلالية .سينتقل
املؤشر إلى منفذ  MEMOاملتاح التالي.

> استخدم أزرار األرقام بوحدة التحكم عن بعد الختيار

صفحة النص التليفزيوني التالية التي تريد تخزينها.

> كرر اإلجراء لكل صفحة تريد تخزينها.

> ملغادرة إعداد  ،MEMOانقل املؤشر إلى  BACKفي
شريط قوائم النص التليفزيوني واضغط زر الوسط.

> اضغط  BACKملغادرة النص التليفزيوني.

ملشاهدة صفحات … MEMO

> اضغط  Textإلظهار النص التليفزيوني.

> اضغط

أو

للتنقل بني صفحات .MEMO

> اضغط  BACKملغادرة النص التليفزيوني.

حلذف صفحة … MEMO

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

> انقل املؤشر إلى صفحة  MEMOالتي تريد حذفها
واضغط الزر األصفر.

> اضغط الزر األصفر مرة أخرى للتأكيد.

إلظهار ترجمات النص التليفزيوني لبرنامج …
إذا أردت ظهور ترجمات النصوص التليفزيونية املتاحة تلقائ ًيا
لبرنامج معني ،خزن صفحة ترجمات النصوص التليفزيونية
كصفحة .MEMO 9

عندما تختار قناة  ،DVBيجب أن تظهر النص التليفزيوني ثم

تغادره لتنشيط الترجمات ،وإذا كنت خزنت صفحات MEMO
أخرى ،يجب تخزين صفحة ترجمات النص التليفزيوني
كصفحة  MEMOرقم .1

إذا كان تليفزيونك متص ً
ال بتليفزيون آخر عن طريق كابل

 ،Master Linkفإن صفحات  MEMOاملخزنة ال تكون
مشتركة بني هذين التليفزيونني .ويجب تخزين صفحات
 MEMOيدو ًي ا بكل تليفزيون متصل.
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تشغيل أجهزة أخرى باستخدام  Beo6أو Beo4

تعمل وحدة Peripheral Unit
 Controllerاملندمجة كمترجم بني أجهزة
الصورة املوصلة بالتليفزيون مثل مستقبل
إرسال تليفزيون رقمي ،أو مسجل فيديو أو
مشغل  ،DVDووحدة التحكم عن بعد
.Bang & Olufsen
استخدم وحدة التحكم عن بعد
 Bang & Olufsenللوصول إلى
الوظائف التي يوفرها جهازك الذي ليس
.Bang & Olufsen
عندما تشغل اجلهاز ،تكون الوظائف متاحة
عن طريق شاشة  ،Beo6أو عن طريق
شفافة قائمة على شاشة التليفزيون ،إذا كنت
تستخدم وحدة حتكم عن بعد .Beo4
ملعرفة شرح الوظائف املتنوعة التي يوفرها
جهازك ،ارجع إلى دليل املنتج.

استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo6
الوظائف الرئيسية جلهازك ميكن تشغيلها بواسطة وحدة
التحكم عن بعد  .Beo6ورمبا ال تدعم  Beo6جميع الوظائف.
وتظهر اخلدمات والوظائف املتاحة في شاشة  Beo6عندما
تنشط اجلهاز.

بعض ميزات ووظائف التليفزيون قد ال تتاح عند
أجهزة الصورة تكون مدعمة بواسطة .Bang & Olufsen
ملزيد من املعلومات عن األجهزة املدعمة ،اتصل بتاجر
جتزئة .Bang & Olufsen

Sky
Help

Interactive

i

Services

Box office

Slow

TV Guide

R

> اضغط زر مصدر ،مث ً
ال  ،DTVلتشغيل اجلهاز املوصل.

> اضغط الزر في شاشة  Beo6الذي ينشط الوظيفة التي
تريدها.

استخدام قوائم اجلهاز
ميكنك ،مبجرد تنشيط اجلهاز املوصل ،تشغيل قوائمه
اخلاصة بواسطة وحدتك للتحكم عن بعد.

بينما تظهر قوائم اجلهاز …

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

> اضغط زر الوسط الختيار وظيفة وتنشيطها.

> اضغط  BACKللخروج من القوائم ،أو العودة إلى قائمة
سابقة.

توصيل أجهزة ليست  .Bang & Olufsenوليست جميع

DTV

> اضغط

واستخدم أزرار األرقام إلدخال املعلومات في

القوائم أو اخلدمات عندما يكون ذلك مناس ًب ا.

( :Beo4استخدم أزرار األرقام).

> استخدم األزرار امللونة كما هو موضح في قوائم جهازك
املوصل.

> اضغط  BACKللرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط
متواص ً
ال  BACKللخروج من جميع القوائم.

إذا اخترت جهازًا موص ً
ال كمصدر ،اضغط  Menuمرتني إلظهار

قائمة التليفزيون الرئيسية.
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مثال لعرض شاشة  Beo6املستخدم لتشغيل مستقبل إرسال
تليفزيون رقمي.

>> تشغيل أجهزة أخرى باستخدام  Beo6أو Beo4

استخدام وحدة التحكم عن بعد Beo4
إذا كان لديك وحدة حتكم عن بعد  ،Beo4فإن بعض الوظائف

التشغيل املباشر بواسطة Beo4

كما أن هناك وظائف إضافية تكون متاحة من خالل شفافة

إذا كنت تعرف زر  Beo4الذي ينشط الوظيفة التي تريدها،
ميكنك تنشيط الوظيفة دون عرض شفافة القائمة أوالً.

تكون متاحة مباشرة عن طريق  Beo4عندما تشغل اجلهاز.

PROGRAM GUIDE
RADIO/TV MODE
MENU

قائمة تعرضها أنت على الشاشة .وفي هذه القائمة ميكنك
رؤية أزرار  Beo4التي تنشط خدمات أو وظائف معينة.
ميكن لتاجر جتزئة  Bang & Olufsenأن يقدم لك نظرة عامة
على "عرض االرتباط" الذي يوضح تشغيل األجهزة املوصلة
بواسطة  Beo4مبزيد من التفاصيل.
> اضغط زر مصدر ،مث ً
ال  ،V.MEMلتشغيل اجلهاز املوصل.
> اضغط  MENUإلظهار 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

INFORMATION

بينما اجلهاز يعمل …

> اضغط أحد األزرار امللونة لتنشيط وظيفة.

> اضغط متواص ً
ال زر الوسط إلظهار Program Guide
أو شريط إعالن " "Now/Nextعلى الشاشة إذا كنت
تستخدم جهازًا يدعم تلك الوظائف.

> اضغط  MENUواستخدم أزرار األرقام لتنشيط الوظيفة التي
تريدها.

> استخدم
> استخدم

و

و

للتنقل بني القنوات*.

لترجيع أو تقدمي ،مث ً
ال ،تسجيالت*.

*هذه العملية ال تنطبق على  Beo4بدون زر تنقل.

رئيسية على شاشة التليفزيون املوجود في غرفة الوصلة .ومع

في بعض األجهزة يكون عليك ضغط  LISTواستخدام زر

واستخدام زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  SHIFTثم اختر

اجلهاز ،وفي البعض اآلخر يكون عليك ضغط  PLAYثم .0

ذلك ،تظل بإمكانك الوصول إلى امليزات مختلفة بضغط LIST
رق ًم ا أو لونًا.

التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  SHIFTوضغط  9لتشغيل وغلق
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1

PROGRAM GROUPS

2

SUBTITLE LANGUAGE

3

AUDIO LANGUAGE

4

SETUP

5

PROGRAM LIST

مثال لشفافة قائمة .تظهر أزرار  Beo4إلى اليمني بالقائمة،

والوظائف التي تتحكم فيها إلى اليسار .ورمبا تسرد القائمة

ً
أيض ا أزرار وحدة التحكم عن بعد املصاحبة جلهازك املوصل.

توصيل وتشغيل نظام صوت

إذا وصلت نظام صوت Bang & Olufsen
متوافق بالتليفزيون باستخدام كابل
 ،Master Linkفإنه ميكنك احلصول على
مزايا نظام صوت/صورة متكامل.
شغل  CDفي نظام الصوت مستخد ًم ا
السماعات املوصلة بالتليفزيون ،أو شغل
برنامج تليفزيون وأرسل الصوت إلى سماعات
نظام الصوت.
ميكن وضع نظام الصوت والصورة م ًع ا في
غرفة واحدة أو في غرفتني بوضع التليفزيون
في غرفة ووضع نظام الصوت مع مجموعة
سماعات في غرفة أخرى.
إذا كنت تريد استخدام  Master Linkملكاملة نظام
الصوت/الصورة ،يجب عليك إعداد POWER SAVING
على  ،OFFانظر صفحة .42
ليست جميع أنظمة الصوت  Bang & Olufsenتدعم
التكامل مع التليفزيون.

توصيل نظام الصوت بالتليفزيون
مستخد ًم ا كابل  ،BeoLinkوصل املقابس املسماة

برمجة إعداد الصوت والصورة بواسطة Beo4

 MASTER LINKبالتليفزيون ونظام الصوت.

ميكنك إعداد تليفزيونك ،املوجود في نظام صوت وصورة،
على  Optionالصحيح باستخدام  .Beo4حول أوال ً النظام

برمجة إعداد الصوت والصورة بواسطة Beo6

بالكامل إلى منط االستعداد.

إذا كان التليفزيون مع ًدا في نظام صوت وصورة ،فقد حتتاج
إلى إعداده على  Optionالصحيح بواسطة  .Beo6حول أوال ً

إعداد  Optionللتليفزيون …

النظام بالكامل إلى منط االستعداد.

> بينما تضغط متواص ً
ال الزر • في  ،Beo4اضغط .LIST
> حرر كال الزرين.

إعداد  Optionللتليفزيون …

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار ? OPTIONفي

> بينما تضغط متواص ً
ال الزر •  ،اضغط زر الوسط إلظهار

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  V.OPTفي

> اضغط  Option Pgmإلظهار عرض Option

إعداد  Optionلنظام الصوت …
> بينما تضغط متواص ً
ال الزر • في  ،Beo4اضغط .LIST

> قف أمام التليفزيون.

قائمة  Setupفي .Beo6

> حرر كال الزرين.

 Programmingفي .Beo6

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

شاشة  Beo4واضغط زر الوسط.

شاشة  Beo4ثم أدخل الرقم املناسب ( 5 ،4 ،2 ،1أو .)6

> حرر كال الزرين.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار ? OPTIONفي
شاشة  Beo4واضغط زر الوسط.

إعداد  Optionلنظام الصوت …

> قف أمام نظام الصوت.

> بينما تضغط متواص ً
ال الزر •  ،اضغط زر الوسط إلظهار
قائمة  Setupفي .Beo6

> حرر كال الزرين.

> اضغط  Option Pgmإلظهار عرض Option
 Programmingفي .Beo6

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

إذا نقلت منتجات غرفة الوصلة إلى غرف أخرى ،تذكر أن تعيد
تهيئة وحدة التحكم عن بعد  Beo6بواسطة تاجر جتزئة
.Bang & Olufsen
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> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  A.OPTفي

شاشة  Beo4وأدخل الرقم املناسب ( 5 ،4 ،2 ،1 ،0أو .)6

>> توصيل وتشغيل نظام صوت

Option 0

Option 2

إذا كان التليفزيون ونظام صوت موجودين في غرفة واحدة

وجميع السماعات موصلة بالتليفزيون ،أعد التليفزيون على
 Option 2ونظام الصوت على .Option 0

Option 1

Option 1

إذا كان التليفزيون (مع أو بدون سماعات إضافية) ونظام

الصوت (مع مجموعة سماعات موصلة) موجودين في نفس

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

Option 2

Option 2

إذا كان نظام الصوت موجود في غرفة والتليفزيون (مع أو

بدون سماعات إضافية) موجود في غرفة أخرى ،أعد التليفزيون
على  Option 2ونظام الصوت على .Option 2

ملعرفة معلومات عن  Option 4و 5و ،6انظر الصفحتني 63
و .65وملزيد من املعلومات ،اتصل بتاجر التجزئة.
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>> توصيل وتشغيل نظام صوت

استخدام نظام صوت/صورة
إذا كاملت نظام الصوت والتليفزيون ،ميكنك اختيار تآلف
وأيض ا
سماعات مالئم لبرنامج الصورة أو الصوت احلاليني،
ً
تسجيل صوت الصورة بواسطة نظام الصوت.

LIST

’Zone ‘A

LIST

’Zone ‘B

AV

TV

AV

CD

CD

TV

لالستماع إلى الصوت من مصدر تليفزيون في سماعات نظام

الصوت بدون تشغيل الشاشة ،اختر منطقة سماعات نظام
الصوت في  ،Beo6ثم اضغط زر مصدر ،مثل .TV

لالستماع إلى صوت نظام الصوت في السماعات املوصلة

بالتليفزيون ،اختر منطقة السماعات املوصلة بالتليفزيون
في  ،Beo6ثم اضغط زر مصدر صوت ،مثل .CD

( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل

( :Beo4اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل

 Beo6في اليسار وشرح  Beo4في اليمني.

 Beo6في اليسار وشرح  Beo4في اليمني.

إلظهار  AVفي شاشة  ،Beo4ثم اضغط  .)TVيوجد شرح
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إلظهار  AVفي شاشة  ،Beo4ثم اضغط  .)CDيوجد شرح

توزيع الصوت والصورة بواسطة BeoLink

ميكنك نظام  BeoLinkمن توزيع الصورة
و/أو الصوت إلى غرف أخرى في أنحاء املنزل.
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  BeoLinkمرك ًب ا،
ميكنك إما استخدام التليفزيون املوجود في
الغرفة الرئيسية ،مث ً
ال غرفة معيشة ،أو
املوجود في غرفة وصلة ،مث ً
ال غرفة مكتب أو
غرفة نوم.
في ظروف معينة ،قد يكون ضرور ًي ا إدخال
إعدادات معدل اإلشارة.

توصيالت الوصلة

إلى مقبس  Master Linkبنظام غرفة الوصلة

MASTER
LINK

LINK TV
OUT

ANALOGUE

توزيع إشارة الصورة إلى غرف الوصالت
RF Link
Amplifier

يجب أن يكون تليفزيون الغرفة الرئيسية موص الً بنظام
غرفة الوصلة بواسطة كابل :Master Link
> وصل كابل  Master Linkباملقبس املسمى
 MASTER LINKبالتليفزيون.

> إذا كنت تريد توزيع إشارات الصورة ً
أيض ا ،وصل كابل

هوائي عادي باملقبس املسمى  LINK TVبالتليفزيون .ثم

مد كابل الهوائي إلى  RF Link Amplifierوكابل

 Master Linkإلى غرفة الوصلة .اتبع التعليمات املرفقة

مع جهاز غرفة الوصلة.

إذا كان هناك نظام صوت موص ً
ال بالفعل مبقبس

 Master Linkوكنت تريد توصيل أجهزة أخرى ،فيجب تفريع

كابل  Master Linkإلى اثنني وضمه مع الكابل القادم من

غرفة الوصلة باستخدام صندوق توصيل خاص .اتصل بتاجر

جتزئة  Bang & Olufsenملساعدتك.

ال ميكن توزيع إشارات  HDMIو VGAو Y – Pb – Prمن
تليفزيون غرفة رئيسية إلى نظام غرفة الوصلة.

وإذا أعددت  POWER SAVINGعلى  ،ONال ميكنك

تنشيط التليفزيون أو مصادره من غرفة الوصلة ،بينما يكون
تليفزيون الغرفة الرئيسية في منط االستعداد.
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>> توزيع الصوت والصورة بواسطة BeoLink

معدل إشارات النظام

تردد الوصلة

إذا كان لديك إعداد صوت ،مثل ،BeoLink Active/Passive

إذا كان هناك ،مث الً ،قناة تليفزيونية تبث في منطقتك على

واخترت إعداد تليفزيون غير قابل للوصل في نفس الغرفة،

نفس التردد املعد عليه نظام  BeoLinkمن املصنع؛ ،599 MHz

يجب إعداد معدل إشارات النظام على  .ONويكون إعداد

يجب موالفة معدل إشارات النظام على تردد غير مستغل.

املصنع هو  ،AUTOالذي يجب استخدامه إذا كنت تستخدم

وعندما تغير تردد الوصلة في تليفزيون الغرفة الرئيسية،

تليفزيون ًا  Bang & Olufsenميكن وصله.

تأكد من أن تردد الوصلة في تليفزيون غرفة الوصلة مياثله.

لتشغيل معدل إشارات النظام …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز
.CONNECTIONS

LINK
599
AUTO

FREQUENCY
MODULATOR

لتغيير تردد الوصلة …

> أظهر قائمة  TV SETUPوميز .OPTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  OPTIONSوميز

قائمة .LINK

.CONNECTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة ،CONNECTIONS

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة ،CONNECTIONS

عند موالفة تردد الوصلة في غرفة الوصلة ،تظهر صورة

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  LINKوميز

> اضغط زر الوسط إلظهار قائمة  LINKوميز

الوصلة.Option 4/

وميز .LINK

.MODULATOR

وميز .LINK

.FREQUENCY

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني إلظهار .ON

> استخدم زر التنقل لليسار أو لليمني للعثور على تردد غير

> … اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من القوائم بدون تخزين.

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد ،أو …

> اضغط زر الوسط لتخزين اإلعداد ،أو …

مستخدم.

> … اضغط متواص ً
ال  BACKللخروج من القوائم بدون تخزين.
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اختبار .وتتاح  FINE TUNEفقط في إعدادات غرفة

تليفزيونك في غرفة وصلة

إذا كان لديك  BeoLinkمرك ًب ا في املنزل
واخترت وضع التليفزيون في غرفة وصلة،
ميكنك تشغيل جميع األنظمة املوصلة من
خالل التليفزيون.

قبل توصيله بالتليفزيون في الغرفة الرئيسية!

يجب أن تتبع اإلجراء املوضح أدناه عندما توصل

بواسطة … Beo6

 1وصل تليفزيون غرفة الوصلة مبصدر التيار

> بينما تضغط متواص ً
ال الزر •  ،اضغط زر الوسط إلظهار

 2مستخد ًم ا وحدة التحكم عن بعد ،برمج تليفزيون

> حرر كال الزرين.

تليفزيونك الستخدامه في غرفة وصلة:
الكهربائي
غرفة الوصلة على  Optionالصحيح
 3افصل تليفزيون غرفة الوصلة من مصدر التيار
الكهربائي

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

> قف أمام تليفزيون غرفة الوصلة.

الكهربائي مرة ثانية.

’‘Zone XX
)(Option 6

قائمة  Setupفي .Beo6

> اضغط  Option Pgmإلظهار عرض Option
 Programmingفي .Beo6

> اضغط الزر املطابق للمنطقة املوجود بها التليفزيون.

 4اعمل التوصيالت الالزمة
 5وصل تليفزيون غرفة الوصلة مبصدر التيار

غرفة الوصلة

الغرفة الرئيسية

بواسطة … Beo4

> بينما تضغط متواص ً
ال الزر •  ،اضغط  LISTفي .Beo4
> حرر كال الزرين.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار ? OPTIONفي
شاشة  Beo4واضغط زر الوسط.

> استخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  V.OPTفي
شاشة  Beo4واضغط .*6
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* إذا وصلت التليفزيون الستخدامه في غرفة وصلة وكانت هناك

أنظمة وصلة أخرى موصلة به بالفعل ،مثل سماعات ،يجب
إعداد التليفزيون على  Option 5بد ًال منه.

>> تليفزيونك في غرفة وصلة

تشغيل أنظمة غرفة الوصلة
عندما تكون في غرفة الوصلة ،ميكنك تشغيل جميع
األنظمة املوصلة بواسطة وحدة التحكم عن بعد.

استخدام املصادر املوجودة في إحدى الغرف فقط …

> اضغط زر املصدر الذي تريد استخدامه ،مث ً
ال .RADIO
> شغل املصدر املختار 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  TVلتشغيل التليفزيون.

> اضغط  AVإلظهار عرض مصدر :Beo4( .اضغط LIST

استخدام مصدر غرفة رئيسية  -نوع املصدر موجود بكلتا

واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  AVفي

> اضغط  Linkإلظهار عرض مصدر :Beo4( .اضغط LIST

> اضغط ،مث ً
ال  ،DTVلتنشيط مصدر موصل بتليفزيون

> اضغط زر املصدر الذي تريد استخدامه ،مث ً
ال .TV

أثناء استخدام هذه الوظيفة ،ال ميكن توزيع مصادر غرفة

استخدام مصدر غرفة وصلة  -نوع املصدر موجود بكلتا

في بعض األحيان ال يكون الصوت في الغرفة الرئيسية وغرفة

> اضغط زر املصدر الذي تريد استخدامه ،مث ً
ال .TV

باختيار مصدر ،ثم ضغط  AVواختيار املصدر مرة ثانية.

الغرفتني …

واستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار  LINKفي
شاشة .)Beo4

> شغل املصدر كاملعتاد.

الغرفتني …

> شغل املصدر كاملعتاد.

شاشة .)Beo4

الغرفة الرئيسية ،مثل مستقبل إرسال تليفزيون رقمي.

رئيسية أخرى إلى أنظمة غرفة وصلة أخرى.

الوصلة متزامنني .وفي بعض احلاالت ،ميكنك مزامنة الصوت
مصدرا ،ثم اضغط  LISTواستخدم زر التنقل
( :Beo4اختر
ً

ألعلى أو ألسفل إلظهار  AVفي شاشة  Beo4ثم اختر
املصدر مرة ثانية).

إذا حتولت إلى مصدر مختلف في الغرفة الرئيسية ،فإن حجم
الصوت رمبا يتغير.
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غرفة الوصلة

الغرفة الرئيسية

تليفزيونان في نفس الغرفة

إذا وضعت التليفزيون في غرفة موجود بها
بالفعل تليفزيون  ،Bang & Olufsenوكان
التليفزيونان كالهما ميكنهما استقبال األوامر
من وحدة التحكم عن بعد ،يجب عليك تغيير
إعداد  Optionللتليفزيون .فذلك مينع
التنشيط املتزامن للتليفزيونني م ًع ا.

وحدة حتكم عن بعد واحدة للتليفزيونني كليهما
لكي يعمل تليفزيونك على النحو الصحيح ،ال بد من
إعداده على  Optionالصحيح .إذا كان لديك  ،Beo4يجب أن

BeoVision 7
’Zone ‘A

تعد التليفزيون على  ،Option 4وإذا كان لديك  ،Beo6يجب
أن تعد التليفزيون على املنطقة الصحيحة*.

عندما تريد برمجة  Optionالتليفزيون ،افصل

 – Beo4تشغيل تليفزيونك في … Option 4

التليفزيون الذي ال تريد برمجته من مصدر التيار

عادة ،ميكنك تنشيط مصدر ،مثل  ،TVمبجرد ضغط زر املصدر

الكهربائي .فذلك يضمن أن فقط التليفزيون الذي

املناسب بوحدة التحكم عن بعد .ومع ذلك ،عندما تعد

تريد برمجته يستقبل برمجة .Option

تليفزيونك على  ،Option 4يجب أن تفعل اآلتي ،إذا كان

’Zone ‘A
TV
BeoVision 7
’Zone ‘B

’Zone ‘B
TV

لديك :Beo4
> اضغط  LISTواستخدم زر التنقل ألعلى أو ألسفل إلظهار
 LINKفي شاشة .Beo4

> اضغط زر مصدر ،مثل .TV

تشغيل .Beo6

* مالحظة! للحصول على معلومات حول اختيار املنطقة ،اتصل

بتاجر جتزئة .Bang & Olufsen
BeoVision 7
Option 4

LIST
LINK
TV

TV

تشغيل .Beo4
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