
BeoVision 8
برنامج التشغيل الجديد – الملحق



قوائم شاشة التليفزيون 

إن تليفزيونك مجهز ببرنامج تشغيل جديد وربما 
جهاز جديد أيًضا. ومن ثم فإن هناك وظائف ومزايا 

جديدة يشرحها هذا الملحق. يشرح الملحق فقط 
االختالفات المهمة مقارنة بالدليل الذي حصلت 

عليه مع تليفزيونك.

االختالفات الرئيسية في تليفزيونك هي في قوائم 
شاشة التليفزيون وتصميم القائمة.

نظام قائمة شاشة التليفزيون الموسعة. تدل بنود القائمة باللون الرمادي على إضافات اختيارية ربما تكون موجودة في نظامك أو غير موجودة.
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املواصفات التقنية واخلصائص واالستخدامات املرتبطة بها عرضة 

للتغيير دون إشعار.



لقد تم تحديث تليفزيونك بمزايا جديدة.

وللحصول على معلومات عامة حول تشغيل وحدة 
التحكم عن بعد، ارجع إلى الدليل المرفق مع وحدة 

التحكم عن بعد.

المزايا الجديدة في تليفزيونك

القوائم السوداء

لقد تغير لون وموضع القوائم في تليفزيونك. فلون خلفية 

القائمة أصبح أسودًا والقوائم نقلت من وسط الشاشة إلى اجلانب 

األيسر من الشاشة. 

وبدالً من اخلطني العريضني األسودين على كل من جانبي القائمة، 

فإن صورة التليفزيون تظهر جهة اليمني.

Sleep Timer

ميكنك إعداد Sleep Timer الذي سيغلق تليفزيونك بعد فترة 

محددة من الوقت.

… Beo4 باستخدام Sleep Timer لتنشيط
 1*.SLEEP تكرارًا إلظهار LIST اضغط  >

اضغط GO تكرارًا لعمل اختيارك.   >

 … Beo4 باستخدام Sleep Timer إللغاء تنشيط
 1*.SLEEP تكرارًا إلظهار LIST اضغط  >

اضغط GO تكرارًا حتى يظهر OFF على الشاشة.   >

لتنشيط Sleep Timer باستخدام قائمة التليفزيون …
اضغط MENU لعرض قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز   >

  SLEEP TIMER

 .SLEEP TIMER لعرض قائمة GO اضغط  >
اضغط GO تكرارًا لعمل اختيارك.   >

إللغاء تنشيط Sleep Timer باستخدام قائمة التليفزيون … 
اضغط MENU لعرض قائمة TV SETUP واضغط  لتمييز   >

  SLEEP TIMER

  .SLEEP TIMER لعرض قائمة GO اضغط  >
اضغط GO تكرارًا حتى يظهر OFF على الشاشة.  >

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

Beo4. وإذا لم تكن SLEEP متاحة في Beo4، استخدم قائمة 
التليفزيون. 



<< املزايا اجلديدة في تليفزيونك 

لديك إمكانية إضافة مصادر HDMI إضافية. وميكنك متكني أو 

تعطيل HDMI Expander موصل مبقبس HDMI-B في أي وقت.  

إذا أعددت HDMI EXPANDER في قائمة CONNECTIONS على 

 .B4و B3و B2و B1 ـ YES، فإن اخليار HDMI-B في قوائم AV يستبدل ب

.AV1–4 لقد تغيرت املصادر في قوائم

SOURCE … اختر املصدر الذي وصلته. يدل اخليار الذي تختاره 
على زر وحدة التحكم عن بعد الذي يشغل املصدر. مثالً، مصدر 
  .V.MEM يشتغل عندما تضغط زر V.MEM مسجل على أنه

V.MEM… إذا وصلت مسجل فيديو Bang & Olufsen أو أي   
مسجل فيديو آخر. 

DVD … إذا وصلت عارض DVD أو مسجل.   
DVD2 … إذا وصلت عارض DVD أو مسجل.  

TV … إذا وصلت مستقبل إرسال تليفزيون رقمي    
 .TV مسجل على أنه

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

V.AUX( DTV2( … إذا وصلت مستقبل إرسال تليفزيون رقمي أو   
.DTV2 جهاز آخر مسجل على أنه

V.AUX2 … إذا وصلت جهاز ألعاب فيديو.  
DECODER … إذا وصلت مستقبل قنوات مشفرة.   

PC … إذا وصلت حاسب.  
NONE … إذا لم تكن هناك أجهزة موصلة.  

 إذا كان لديك مسجل Bang & Olufsen يجب توصيله 
.AV4 بمقبس

 BeoVision ارجع إلى الفصل "إعداد الموالف" في الدليل المرفق مع
لمزيد من المعلومات. 

HDMI Expander AV1–4 مصادر

CONNECTIONS

AV1 V.MEM

AV2 NONE

AV3 NONE

AV4 NONE

HDMI EXPANDER NO

LINK  TUNING

store
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تسجيل الجهاز اإلضافي

إذا وصلت جهازًا إضافًيا بتليفزيونك، يجب أن تسجل اجلهاز في 

.CONNECTIONS قائمة

.TV SETUP لعرض قائمة MENU اضغط>
.CONNECTIONS اضغط  لتمييز >

 .CONNECTIONS لعرض قائمة GO اضغط >
< اضغط  أو  للتنقل بني مجموعات املقابس املختلفة: AV1 و

.AV4و AV3و AV2
< اضغط GO لتتمكن من تسجيل جهاز موصل مبجموعة املقابس 

املميزة.
< اضغط  أو  للتنقل بني املقابس في املجموعة. 

 .GO اضغط  أو  لتسجيل ما وصلته باملقبس املميز واضغط >
< اضغط  أو  للتنقل بني املوديالت املختلفة. 

< اضغط  أو  للتنقل بني أنواع األجهزة املختلفة. 
< اضغط GO لتخزين االختيار. يظهر STANDBY OPTIONS عند 

اختيار مستقبل إرسال تليفزيون رقمي.

اضغط STOP للرجوع خالل القوائم السابقة أو اضغط EXIT للخروج 
من جميع القوائم مباشرة. 

SET-TOP BOX

NOKIA 9800S/02S  1
NOKIA D-BOX II 2
PACE DTR 739-IM 3
PHILIPS DTX627x 4
PACE DSR600 5
SKY DIGITAL 6
CANALdig DK/S/N 7
CANALdigItal I 8
CANALdigital 9
CANALdigital E 10
CANALdigital B+ 11
LYON 1250/97 12
TRIAX DVB655 13
HUMAX VACI 28349 14
SAGEM D-BOX 15
KATHREIN 515/30 16
THOMSON DTI35x 17
ASTON XENA 1600 18

other dvd

store

DVD PLAYER/RECORDER

PANASONIC DVD+R  1
PANASONIC DVD+R 2
SAMSUNG D-647R 3
SONY M358-2R 4
SONY M400-RX 5

stb vmem

store
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. للتبديل بين المصادر اضغط  أو 



6



7



8

3510409 0909


	قوائم شاشة التليفزيون
	المزايا الجديدة في تليفزيونك


