
BEOVISION HARMONY 

ان& أد"ا  
ةمدقملا  
 

زاھجل يمویلا مادختسالا نع ةیفاضإ تامولعم ىلع لیلدلا اذھ يوتحی  Bang & Olufsen ةلصلا تاذ ىرخألا ةزھجألاو ، 
اذھ لیغشت ةیفیكو ،تادادعإلا نع تامولعم ىلع روثعلا كنكمی .لیصفتلا نم دیزمب جتنملا اذھ فئاظوو تازیم حرشیو  

دعب نع مكحتلا ةدحو مادختساب زاھجلا  Bang & Olufsen، نم عقوتن .ىرخأ ءایشأ عم ةكبشلاب لاصتالا دادعإ ةیفیك نعو  
ھتئیھتب موقیو ھبكری نأو جتنملا كملسی نأ ھنم تیرتشا يذلا ةئزجتلا رجات .  

تاجتنم ھنم يرتشت يذلا ةئزجتلا رجات  Bang & Olufsen ةمدخلاب ةقلعتملا تاراسفتسالا عیمجل ىلوألا كتطحم وھ . 
ىلع ةرظن قلأ ،ك ل ةئزجت رجات برقأ ةفرعمل  www.bang-olufsen.com 

Beovision Harmony ةكرش نیب كرتشم نواعت جاتن وھ  Bang & Olufsen ةكرشو  LG. ىلع لیلدلا اذھ يوتحی  
يتوصلا ماظنلاب قلعتت تامیلعت  Soundcenter ةكرشب صاخلا  Bang & Olufsen دعب نع مكحتلا ةدحوو  Bang & 

Olufsen. 

ةكرش عقوم ىلإ لاقتنالا ىجری ،ةشاشلاب ةقلعتملا تادادعإلاو تامیلعتلا ىلع لوصحلل  LG: 
https://www.lg.com/common/index.jsp 

دلبلا ددح .1  
تابیتكلا > تالیزنتلا > معدلا > ةیسیئرلا ةحفصلا ىلإ لقتنا .2  

زارطلا مقر لخدأ .3  
ةشاش لیلد كیدل نوكیسو .4  LG هدیرت يذلا . 

قاوسألا عیمج يف ةحاتم نوكت ال دق تازیملا ضعب نأ ظحال . 

لیلد يف اًضیأ دجتس  Bang & Olufsen تاثیدحتو توصلا تادادعإو تالاصتالا لثم ،ىرخأ تازیم نع ٍتامولعم اذھ  
جماربلا . 

يكذ زاھج يأ وأ رتویبمك زاھج لالخ نم ةیلاحلا مدختسملا تاداشرإ حتف كنكمی . 

دعب نع مكحتلا ةدحو نیب تافالتخالا ةعومجمب ةیارد ىلع نوكت نأب يصون  Bang & Olufsen دعب نع مكحتلا ةدحوو ، 
تاداشرإ يف حضوملا  LG دعب نع مكحتلا" ةلاقم عجار ،تامولعملا نم دیزمل .ةَمَّدقُملا ". 

ةمھم تامولعم !Bang & Olufsen يتلا تاقیبطتلا كلذ نمضتیو ،اھئادأ نع الو تنرتنإلا تامدخ رفوت نع ةلوؤسم ریغ  
مدقت .اھلیزنت متی  Bang & Olufsen قلعتت تانامض يأ ءاطعإ عیطتست الو ،تنرتنإلا تامدخ يقلتل مزاللا ينقتلا ساسألا  



تامدخ ةدوج فلتخت .تاقیبطتلا ةلازإ كلذ يف امب ،طورشلاو ىوتحملا رییغتب موقی دق ةمدخلا مدقم نأ ثیح ،تامدخلاب  
رخآل ةمدخ مدقم نم ةحاتملا تاقیبطتلاو تنرتنإلا . 

دع" نع م,حتلا  
زافلتلا ماظن ل"غش& ة"ف"ك  Beovision Harmony بمAحتلا ةدحو عم ةنIنع م Mُدع  Beoremote One. 

  

دعM نع مIحتلا ةدحو نارقUب مق  

زافلتلا ماظن ل"غش\ل هنأ ظحال  Beovision Harmony، ^حتلا ةدحوب هنارقإ ًالوأ بجIنع م Mُدع  Beoremote One. 
الوطم اًطغض rsم"لا ةعامسلا قودنص رهظ lع دوجوملا نارقإلا رزطغضا

ً
ق وأ ،

ُ
*()لا ةمدخلا ةمئاق لالخ نم نارقإلاM م  

قيبطت را3تخا دنع رهظت  Bang & Olufsen TV دوجوملا KL
(Rخاو ة3سOئرلا ةمئاقلا *  Sound & BeoLink.... ةدحو عضو ركذت  

�s دعM نع مIحتلا
نارقإلا ةلواحم ل�ق نارقإلا عضو � . 

 

��ا��ه�لا را"تلاM زافلتلا لِّصو .5
� . 

�s ةد^دج تا�راطM عض .6
زاهجلا مامأ نوكتل كرحتو ،دعMُ نع مIحتلا ةدحو � . 

7. Mب"ح��لا ةلاسر ةلهم ءاهتنا دع �s
مدختسا ،ةشاشلا � وأ   ةلضفملا ةغللا ��sيعتل ؛طسوألا رزلاو   . 

نارقإلا متAس ،نارقإلا عضو lع طوبضمو لَّغشُم زاهجلا نا� اذإ .8 . 

  

ةمئاقلا ¢�ع نارقإلا ... 

طغضا .9 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 
قيبطت د^دحتل مهسألا رارزأ مدختسا .10 Bang & Olufsen TV ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .11 وأ   را"تخال    Sound & BeoLink ... ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 
طغضا .12 وأ   رز lع طغضا مث ������ را"تخال    . 

طغضا .13 وأ   طسوألا رزلا lع طغضا مث ��� �� ������ ���� ����� را"خ د^دحتل   . 



دعM نع مIحتلا ةدحو نارقإل ؛ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا . 

ماظن نم ل� نوك^ نأ بج^  Beovision Harmony حتلا ةدحووIنع م Mدع �s
امهنارقإ نم نكمتت � ،نارقإلا عضو � . 

دعMُ نع مIحتلا ةدحو مالتسا دنع  Beoremote One زافلتلا ماظن عم  Beovision Harmony، امهط�ضا �s
عضو �  

ةدحو تنا� اذإ .دعM نع مIحتلا ةدحوب ةصاخلا ®وألا ةرملا تادادعإ ءانثأ نارقإلا  Beoremote One دعت مل ام ب°سل  
ن��قم

ً
ماظنب ة  Beovision Harmony نارقإ ®إ جاتحتو ه"لع روثعلا نم نكمتت مل اذإ وأ ،ىرخأ ةرم نارقإلا ®إ جاتحتو  

ةدحو  Beoremote One ماظن نم ًال� ط�ض ك"لع بج^ ،ىرخأ  Beovision Harmony حتلا ةدحووIنع م Mدع �s
�  

زافلتلاM اهنارقإل نارقإلا عضو .  

ةدحو نارقإ  ��sكمت  ة"ف"ك  نع  تامولعملا  نم  د�µمل   Beoremote One، انه Mدع نع  مIحتلا  ةدحو  ل"لد  عجار  . 
ةك�شلاو نارقإلا  ةلاقم "  عجار  ،نارقإلا  ة"لمع  نع  تامولعملا  نم  د�µمل  ". 

دعM نع مIحتلا ةدحو مادختسا  

ماظن تام"لعت ضعM نوكت دق .دعMُ نع مIحتلا ةدحو مادختسا ة"ف"ك lع فرعت  Beovision Harmony اًفصو  
تاداشرإل  LG. بي اًح¼« اًض^أ دجتس��s رارزأ يأ  Bang & Olufsen ^اهمادختسا بج Mنم ًالد Mرارزأ ضع  LG. 



 

ةشاشلا  
فئاظو وأ رداصم ةمئاق اهل"غش& دنع ةشاشلا كل ضرعت .  



  

زافلتلا  
�s ةحاتملا زافلتلا رداصم كل ضرع^

مدختسا .اهل"غش& نم نكمتتل ؛ةشاشلا � وأ   ةمئاقلا ®إ لوخدلل   *. 

�Å"سوملا  
مدختسا .اهل"غش& نم نكمتتل ؛ةشاشلا lع ةحاتملا �Å"سوملا رداصم كل ضرعت وأ   ةمئاقلا ®إ لوخدلل  *. 

(MyButtons)** 
الوطم اًطغض طغضا

ً
ة��صق ةطغض طغضاو ،لماحلا عضاومو توصلا تادادعإ لثم ،ة"لاحلا تادادعإلا ظفحل ؛  

ط"شÉتلل . 

0–9 
�s تامولعملا لخدأو تاونقلا ددح

ةشاشلا lع رهظت ��rلا مئاوقلا � . 

LIST 
مدختسا .ةشاشلا lع ة"فاضإلا فئاظولا ضرعت وأ   ®إ لوخدلل    LIST. 

GUIDE 
ة"نو�µف"لتلا تاونقلا ل"لد ضرع^ . 

( ةدوعلا رز ) 
مئاوقو زافلتلا مئاوق لالخ �Òكع ەاجتاM لاقتنالا وأ ةرداغملل  Beoremote One lists. 

INFO 
�s تامولعملا ضرع^

ةف"ظو وأ ةمئاق � . 

( ةس¦ئرلا ةحفصلا رز ) 
����� ،كلذ lع لاثم ،ةفلتخم فئاظوو تاق"بطت ®إ لوصولا كنكم^ ث"ح ،ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرع^  Bang & 

Olufsen TV. 

�s كرحتلل .��sم"للو راس¦للو لفسألو lعأل مهسألا رارزأ و و و
�sو مئاوقلا �

ةشاش �  Beoremote One. 

( طسوألا رزلا ) 
لاثملا ل"Öس lع ،تادادعإلا ط"شÉتو را"تخال . 

) و  ، ناولألا رارزأ ) 
ةددحم نولأ فئاظو را"تخا . 

  
ل"غش& ةداعإ ة"لمع أدMا وأ ل"جس& وأ فلم وأ عطقم ل"غش& أدMا . 

Åsلخلا ثح�لل و 
ةوطخM ةوطخ �×امألا وأ � . 

تاطحملاو تاونقلا ¢�ع لقنتللو . 

اًتقؤم ل"جس& وأ ةانق ل"غش& قيلعت . 

رزلا فصتنم lع طغضا ،توصلا مت�ل .توصلا ىوتسم ط�ضلو . 



( دادعتسالا عضو رز ) 
دادعتسالا عضو ®إ ل^د�تلا . 

  

* ةزهجألا دادعإ ةلاقم " عجار  ،تامولعملا  نم  د�µمل  دادعإلا . ة"لمع  ءانثأ  اًددجم  ةشاشلا   �s
� رداصملا   Mضع ةئيهت  نكم^   

ةلصتملا ". 

** دعMُ نع مIحتلا ةدحو lع اًدامتعا ، ، ، ، (MyButtons) رارزأ ةع�رأ وأ دحاو رز كانه نوك^ دق . 
 

انه  Mدع نع  مIحتلا  ةدحو  ل"لد  عجار   Mدع، نع  مIحتلا  ةدحو  ل"غش&  نع  ةماع  تامولعم  lع  لوصحلل  . 

  

فئاظو لمعت  LG حتللIنع م Mُةدحو عم دع  Beoremote One 

ـM ةصاخلا دعMُ نع مIحتلا ةدحو فئاظو ضعM ®إ لوصولا نكم^  LG تحت ةدوجوملا  LIST Mحتلا ةدحو مادختساIنع م  
Mُدع  Bang & Olufsen. 

طسوألا رزلاو مهسألا رارزأ مادختسا ك"لع ،زافلتلا ةشاش ¢�ع لقنتلل . 

  

ةس¦ئرلا ةحفصلا رز  
طغضا   

لفسأو lعأو ��sم"لاو راس¦لا رارزأ  
.وووطغضا   

رز  (OK) 
طسوألا رزلا lع طغضا . 

رارزأ  P Up وP Down 
طغضا  . و  

رز  LIST 
طغضا  LIST مث وأ   l ������� �sع روثعلل 

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 

ةع�ßلا تادادعإلا رز   
طغضا   LIST مث وأ   l �������� �sع روثعلل  

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 

  

  

TEXT 
طغضا  LIST مث وأ   lع روثعلل   Text �s

ةشاش �  Beoremote One ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 



T.OPT ( صنلا تارا"خ ) 
طغضا  LIST مث وأ   lع روثعلل    T.Opt �s

ةشاش �  Beoremote One ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

REC 
طغضا  LIST مث وأ   l������� �sع روثعلل 

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 

SEARCH 
طغضا  LIST مث وأ   l ����� �sع روثعلل  

ةشاش �  Beoremote One، ع طغضاوl طسوألا رزلا . 
وأ  

lع طغضا ����� لقح lع روثعلل طسوألا رزلا مث مهسلا رز مادختساو  . 

RECENT 
طغضا  LIST مث وأ   l ������� �sع روثعلل   

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 

SUBTITLE 
طغضا  LIST مث وأ   l  ������� �sع روثعلل  

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 

AD 
طغضا  LIST مث وأ   l ����� ������ �sع روثعلل  

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 

MULTIVIEW 
طغضا  LIST مث وأ   l ����� ������ �sع روثعلل  

ةشاش �  Beoremote One ع طغضاوl طسوألا رزلا . 
 

ة3ساسألا تا3لمعلا  
ال"صفت دجتس 

ً
دعMُ نع مIحتلا ةدحو عم زافلتلا زاهج تام"لعتل   Bang & Olufsen، ق��ط نع امإ اهيلإ لوصولا نكم�و  

تن��نإلاM لصتم رخآ زاهج يأ وأ زافلتلا زاهج . 
دعM نع مIحتلا ةدحو ��sب تافالتخالا ةعومجمM ة^ارد lع نوكت نأM حصنن ،تام"لعتلا ەذه lع لوصحلل  Bang & 

Olufsen نم  Mدع نع  مIحتلا  ةدحوو   LG Mدع نع  مIحتلا  " ةلاقم عجار  ،ةحضوملا  ". 

  

دعM نع مIحتلا ل"غش&  

دعM نع مIحتلا ةدحو ل"غش& ة"لمعل لاثم �l^ ام"ف . 

ة¼«ا�م توصلا عاضوأ ط"شÉتل ... 

طغضا .14  LIST، مث وأ   راهظإل    Sound �s
ةشاش �  BeoRemote One ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

مدختسا .15 عاضوألا دحأ را"تخال طسوألا رزلا lع طغضاو عاضوألا ��sب لقنتلل  و   . 
طغضا .16 ةدوعلل   . 

لثم ،دعM نع مIحتلا رارزأ ��ش&  LIST وأ  Speaker  عف رز ®إ امإl� قر رز ®إ وأ ،ه"لع طغضت نأ جاتحت يدامí� ^رهظ  
lع ضورعم صنك  Beoremote One. طغضا  LIST وأ  TV وأ  MUSIC عl  Beoremote One ع صنلا راهظإلl  

ةشاش  Beoremote One. ل"لد عجار   ،تامولعملا  نم  د�µمل   Beoremote One. 

  



مئاوقلا ¢�ع لقنتلا ة"ف"ك  

 

  

  

طغضا .ةفلتخملا تا��sملا lع روثعلاو مئاوقلا ¢�ع لقنتلل دعM نع مIحتلا ةدحو مدختسا ��rلا ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل    
ةفلتخملا تا��sملاو ةحاتملا تاق"بطتلا lع ةماع ةرظن مدقت . 

تادادعإ ®إ لوصولل  Bang & Olufsen، فلت قيبطت ®إ لقتناµنو�  Bang & Olufsen LG. ه"لع روثعلا كنكم�و  
Mع طغضلاl قيبطتلا ®إ لوصولا نكم^ ث"ح ،ة"س¦ئرلا ةمئاقلا راهظإل   .  

  

تانا"بلا لاخدإ وأ تادادعإلا فاش\îا وأ اهتارا"خ ��sب لقنتلا كنكم^ ،ةشاشلا lع ةمئاقلا نوكت امدنع . 

مدختسا • نم ىوتسم ®إ عïجرلا وأ ة"عرف ةمئاق راهظإ وأ مئاوقلا ىدحإ lع ¼«ؤملا عضولو و و    
تادادعإلا ىدحإ ��يغت وأ ةمئاقلا تا�ïتسم . 

تانا"بلا لاخدإل ماقرألا رارزأ مدختسا • . 
اه��يغت درجمM اً"ئاقلت تادادعإلا تانا"ب ظفحُت • . 
تارا"خلا دحأ د^دحتل ةنولملا رارزألا مدختسا • . 

ةمئاقلا ةرداغملطغضا • . 

  



ةمئاقلا تاحفص ��sب لّقنتلا  

�s ةحاتملا ةحاسملا نم ¢�îأ ةحاسم مئاوقلا ضعM لغش&
�s .زافلتلا ةشاش �

�s ةشاشلا ر��مت كنكم^ ةلاحلا ەذه �
ەذه �  

مئاوقلا . 

طغضا • وأ   ةمئاقلا ñانع ¢�ع ر��متلل   . 

  

ردصملا را"تخا  

رز lع طغضلاM رداصملا دحأ ضرع كنكم^  TV وأ  MUSIC ردصملا را"تخاو �s
رداصملا ضع�و ،دعM نع مIحتلا ةشاش �  

ة"س¦ئرلا ةمئاقلا لالخ نم اًض^أ اهرا"تخا نكم^  . 

طغضا .17 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 
طسوألا رزلا lع طغضا مث ،رداصملا دحأ lع ¼«ؤملا عضول مهسألا رارزأ مدختسا .18 . 

ق
ُ

زافلتلا زاهج دادع;ب م  
  

دادعUب �òون  Beovision Harmony Mلهؤملا ةمدخلا ق��ف دارفأ دحأ ةفرعم��s. تلا تارا"خ نم د^دعلا زافلتللóت"ب . 
لاصتالاو ت"بóتلا تاداشرإ عا�تا بج^ . 

ةشاشلا بانجأ لوح ة"فا� ةحاسم كرتا ،ة�سانم ة�ïهت دوجو نامضل .  

òsرألا لماحلا lع ەدوجو ءانثأ زافلتلا كرحت الو عفرت ال !ريذحت
�s كلذ ب°س\ي دقف .�

رجاتب لصتا .زافلتلا ةشاش ßك �  
هنم ت���شا يذلا ةئزجتلا . 

ماظن مَّمصُ^ مل  Soundcenter وصلا��
لماوحلا وأ ففرألا ىوس مدختس& ال ،تاMاصإ ثودح عنمل .لماح نود عضويل �  

نم ةدمتعملا  Bang & Olufsen طقف . 

  

ت"بóتلا  

طئاحلا lع وأ ضرألا lع ،ةفلتخم ت"بóت تارا"خ زافلتلا زاهجل . 

  



 

  

ةكرحلا ة��حM هل حامسلل ؛زافلتلا بانجأ لوح ة"فا� ةحاسم ك��ت سÉت ال . 

�sو���لإلا
� عقوملا  عجار   www.bang-olufsen.com  ةئزجت رجاتب  لصتا  وأ  ،ةحاتملا  رادجلا  ففرأو  لماوحلا  ةفرعمل   

تاجتنم  Bang & Olufsen. 

   

ةماع ةرظن  

�s ةدوجوملا لاصتالا تاحتفو رارزألا عيمج ®إ لوصولا لجأ نم هنأ ظحال
ماظن نوك^ نأ بج^ ،فلخلا �  Beovision 

Harmony �s
�s تاعامسلا) زافلتلا عضو �

(ل"غش\لا عضو � . 

ىرخألا ةمهملا تادحولاو لاصتالا ةحول نع ثحMا : 



 

  

عنصملا تادادعإ ��sيعت ةداعإ رارزأو ،دعMُ نع نارقإلاو ،ةلاحلا ¼«ؤم عقوم .19  
��وصلا ماظنلا لاصتا ةحول عقوم .20

�  Soundcenter 
زافلتلا تالاصتا تاحول عقوم .21  

 

قيبطت  BANG & OLUFSEN TV 
قيبطت  Bang & Olufsen TV قيبطت وه  LG content store ^ُكم

ý
تادادعإ ط�ض نم َكُن  Bang & Olufsen ةنيعم ، 

ماظن ل"غش& ®إ ةفاضإلاM ،تاعامسلا تاعومجمو توصلا تادادعإ لثم  Beovision Harmony ةدحو للخ نم  
Beoremote One. 

ماظن lع ەدادعÿو هتAبóت متAس  Beovision Harmony تلا جمانرب ةطساوب ك^دلóت"ب .  

lع طغضلاM ه"لع روثعلا كنكم^ مدختساو ،ة"س¦ئرلا ةمئاقلا راهظإل   ه"لع روثعلل  و  . 

  

قيبطت ت"بóت ةداعإ بج^ ،عنصملا عضو ®إ زافلتلا تادادعإ ةداعإ تمت اذإ  Bang & Olufsen TV. ةدحو لمعت ال  
Beoremote One قيبطت نود زافلتلا عم  Bang & Olufsen TV. 

�s قيبطتلا نع ثحMا
رجتم �  LG Content Store. 

  



قيبطت ت"بóت ة"ف"ك  Bang & Olufsen TV 

نم دعM نع مIحت زاهجM ةناعتسالا ®إ جاتحتس  LG ضرغلا اذهل .  

 

®إ لقتنا  LG Content Store قيبطت لِّزنو  Bang & Olufsen. Mت درجمóع هل"غش&و قيبطتلا ت"بl زافلتلا زاهج ، 
ماظن ل"غش& ةداعإ ®إ جاتحتس  Beovision Harmony تلÉتادادعإ ط"ش  Bang & Olufsen وألا ةرملل® .  

Mةدحو نارقإل ةوعد كل رهظتس ،ل"غش\لا ةداعإ دع  Beoremote One ماظن عم  Beovision Harmony اتملاوMإ ةع®  
دادعإ  B&O زافلتلا تاعامس نم ةدافتسا "قأ قيقحتل توصلا ةئيهت تارا"خو تاعامسلا نمضتي يذلاو ،®وألا ةرملل ، 

ل"صوتلا ذفنم دادعإلو  HDMI Mع اًرداق نوك^ ث"حl حتلاIم �s
ماظن مادختساM ىرخأ تا�¼ßل ةزهجأ يأ �  Beovision 

Harmony.  

  

 

تالاصتالا  
��وصلا ماظنلا لاصتا تاحتف كل حمس&

�  Soundcenter ا� ل"صوتبMةراشإلا لاخدإ تال Mةعونتم ةعومجم ®إ ةفاضإلا  
ة"مقرلا طئاسولا لغشم وأ ��فش\لا كف زاهج لثم ،ة"فاضإلا ةزهجألا نم .  



دادعإ ةلاقم " عجار   ، تامولعملا نم  د�µمل   . ������� ةمئاق   �s
� ذخ#ملا  ەذه   �s

� اهل"صوتب  موقت  ��rلا  ةزهجألا  ل"جس&  نكم^   
ةلصتملا ةزهجألا  ". 

ماظنب هلِّصوت يذلا زاهجلا عïن بسح - اًض^أ تالوحملا ام�رو - تالMا$لا ®إ ةجاحلا فلتخت  Beovision Harmony. 
تاجتنم ةئزجت رجات ىدل ةحاتم تالوحملاو تالMا$لا ەذه  Bang & Olufsen. 

  

توصلا تا¢�كم  

تاعامس مدختسا  Bang & Olufsen. ا$لاMتاجتنم ةئزجت رجات ىدل ةرفوتم تال  Bang & Olufsen. 

تادادعإ ةلاقم " عجار  ،تامولعملا  نم  د�µمل  تاعامس . ة"نامث  ®إ  لص^  اً"�لس  تاعامسلا ال  نم  ددع  ل"صوت  كنكم^   
توصلا ". 

�s ة"�لساللا تاعامسلا عيمج عضوب òوُي ،نكمم �%لسال لاصتا لضفأ lع لوصحلل
(اًمدق 29.5) راتمأ 9 �®اوح قاطن �  

زافلتلا زاهج نم . 

ماظن مامأ قئاوع ة^أ ك��ت ال  Beovision Harmony لساللا تاعامسلا وأ��%لساللا لاصتالا عم لخادتي دق اذهف ؛ة" . 
�s ة"�لساللا تاعامسلا عضو بج^

تاداشرإ عجار .زافلتلا راوجM فقاولا صخشلل ة"ئرم نوكت نأو ةدحاو ةفرغ �  
ال مأ اً"�لسال تاعامسلا ل"صوت نكمملا نم نا� اذإ ام ةفرعمل ؛تاعامسلا . 

  

ج�خمM ةزهجأ  HDMI™ 

ج�خم lع يوتحت ��rلا ةزهجألا ل"صوت نكم^  HDMI فش\لا كف زاهج لثم�� Mس°قم يأ  HDMI IN حاتم �s
زافلتلا زاهج � . 

ةلصتملا ةزهجألا  دادعإ ةلاقم " عجار  ،ةلصتملا  ةزهجألا  دادعإ  ة"ف"ك  نع  تامولعملا  نم  د�µمل  ". 

ةدحو لالخ نم ةأَّ"هُملا رداصملا دحأ را"تخا نكم^  Beoremote One. 

دعM نع مIحتلا ةدحو مادختسال وأ ،اهب ةصاخلا دعMُ نع مIحتلا ةدحو لالخ نم ةلصتملا ةزهجألا ل"غش& نكم^  Bang & 
Olufsen، ^ت كنكم�ssحتلا ةدحو لودج ل�Iم �s

ة"فرطلا ةدحولا �  (PUC)، مل .اًحاتم نا� اذإµلاقم عجار ،تامولعملا نم د�  
" جما¢�لاو ةمدخلا  ث^دحت  ". 

  

-- لاصتإلا تاحول   

�s لاصتالا ةحولM مئاد لIش) اهل"صوتب موقت ��rلا ةزهجألا ل"جس& نكم^
دنع طسوألا رزلا lع طغضلاM ������� ةمئاق �  
ةلصتملا ةزهجألا  دادعإ ةلاقم " عجار  ،تامولعم  لا نم  د�µمل  ردصم . ل�  ةفاضإ  ". 

�Åلتو �ذلا نو�µفلتلا فئاظو مادختسا نم نكمتت � ؛تن��نإلا ةك�ش) زافلتلا زاهج ل"صوتب حصنن
ل��ssتو جما¢�لا تاثيدحت �  

�s مIحتلا ةدحو لوادج
ة"فرطلا تادحولا �  (PUC). َمُت�

ý
لوادج َكُن  PUC تاجتنم فالخ - ةزهجألا ل"غش& نم  Bang & 

Olufsen - ةلصتملا Mحتلا ةدحو مادختساIنع م Mدع  Bang & Olufsen. 

��ا��ه�لا را"تلا س°قم لِّصو
طئاحلا lع ءا��ه�لا س°قمM زافلتلا زاهج لاصتا ةحولM دوجوملا (͠ ) � . 

��ا��ه�لا را"تلا لMا�و س)اق مِّمُص
�sو ،س)اقلا اذه ِّ��غُت ال .جتنملا اذهل اًص"صخ زاهجلا��s Mقفرملا �

را"تلا لMا� فلت ةلاح �  
��ا��ه�لا

ةزهجأ ةئزجت رجات نم د^دج لMا� ءا¼« ك"لع ،�  Bang & Olufsen. 



   

ءا��ه�لا ردصم (  ͠ )  (Soundcenter) 
ءا��ه�لا ردصمM لاصتالا .  

 

لاصتالا ةحول  

 

STAND 
اً"لاح مدختسم ��غ لاصتالا اذه .  

  

PUC 1-3 (A+B) 
س°قمM ةلصتملا ة"جراخلا ةزهجألل ءارمحلا تحت ةعشألاM مIحتلا تاراشإل  HDMI IN. ,كل حمس MحتلاIم �s

ةزهجأ �  
ةزهجأ فالخ  Bang & Olufsen حتلا ةدحو ق��ط نعIنع م Mدع  Bang & Olufsen. 

  

MIC 
اً"ئاقلت ةلصتملا تاعامسلا ةرياعم نم نكمتتل ،طقف ةرياعملا نوفورك"م ل"صوتل . 

  

PL 1-4 (Power Link) 
ةزهجألا ل"صوت  ةلاقم " عجار  ،تامولعملا  نم  د�µمل  �-"حملا . توصلا  ة"Éب   �s

� ة"جراخ  تاعامس  ل"صوتل  ". 

  

LINE-IN، OPTICAL-IN 
نم^أو ß,أ �¢/راخ توص ردصمM ةصاخلا ة"ئوضلا فا"لألا تالMا� لاخدإ ةطقن/لاخدإ ةطقن . 

  

(Ethernet) 
تال��ssتو جما¢�لا تاثيدحت ®ÿو �ذلا زافلتلا ةك�شو تن��نإلا ةك�ش ®إ لوصولا لجأ نم ،تن��نإلاM لاصتالل  PUC. 



�®اعلا دهجلا تالMا� ةسمالم بنجتل ؛rsبملا جراخ دتمم ��غ رتوارلاو زاهجلا ��sب ل��لا لاصتا نأ نم دîأت . 

جما¢�لاو ةمدخلا  ث^دحت  ةلاقم " عجار  ،اً"ئاقلت  ماظنلا  جمارب  ث^دحت  متي   Mث"ح زافلتلا  زاهج   Mط�ض ةدش)  حصنُي  . 

  

SERVICE 
تاعامسلا ةكرح معد^ لاصتالا اذه . 

  

HDMI IN A-D 
وأ ��فش\لا كف ةزهجأ� ،ةفلتخملا رداصملا نم د^دعلا عم ط��لا ةقدلا ة"لاع ةددعتملا طئاسولا لاصتا ةهجاو كل حي\ت  

تاناوطسأ تالغشم وأ ةددعتملا طئاسولا تالغشم  Blu-ray فالخ ىرخأ ةزهجأ ل"غش\ل .رتويبم� زاهج عم ط��لا وأ  
ةزهجأ  Bang & Olufsen Mحتلا ةدحو مادختساIنع م Mدع  Bang & Olufsen وي ،ة"لاثم توص ةدوج قيقحتلوò  

ل"صوتلا ذخ#مM ةزهجألا ل"صوتب  HDMI ةدوجوملا �s
��وصلا ماظنلا �

�  Soundcenter. 

 

\]وصلا ماظنلا عضو
]  

ماظن مادختسا كنكم^  Beovision Harmony سوم ل"غش& ماظنك"Å�
�s ة"لاع تاردقو عئار ٍتوص��s Mمت�و ،اًض^أ �

� Mث  
��وصلا ماظنلا عضو ل"غش& دنع �Å"سوملا

� . 

�s
��وصلا ماظنلا عضو �

�s ةهجوم ��Åتو دوسألا نوللا ®إ زافلتلا ةشاش لوحتت ،�
اهيطغتو ة"ضرألا نم ب��ق عضو �  

ة"ئزج ة"طغت تاعامسلا . 

^ُ"s
¼«ؤم ء�  LED ل"غش\لا د"ق زافلتلا نأ ®إ ةراشإلل �×امألا ض"بألا . 

��وصلا ماظنلا عضو ل"غش& متي
لالخ نم �  AirPlay 2 و Chromecast و Bluetooth و TuneIn و Deezer و DLNA 

(Music) و Line-In و Music و Optical رداصم و  Multiroom و QPlay. 



 

�s ضرعُت
�s ةشاشلا نم يولعلا ءزجلا �

تانا"بلا) �rsغملا نع تامولعمو ويدارلا ةطحم لثم ةد"فم ءا"شأ عضولا اذه �  
ة"فصولا ). 

ةشاشلا lع تامولعم ضرعت ��rلا ث�لا تامدخ : 

  Spotify TuneIn Deezer iTunes 
  

Apple Music 
Chromecast 

      
X 

Airplay2 X X X X 
ثوتولgلا * 

        
* ثوتول�لا ¢�ع ث�لا ءانثأ �rsفلا فالغلا ضرعُ^ نل . 

ةظوحلم :  

ردصم ضرع"س  TuneIn ة"فصولا تانا"بلا تامولعم جمدملا . 
ردصم ضرع^ نل  Deezer ة"فصولا تانا"بلا تامولعم جمدملا  

يود"لا ل"غش\لا .لعافت دوجو نود ��sتق"قد ةدمل ةشاشلا lع ة"فصولا تانا"بلا ضرع دعM ءادوسلا فقوتلا ةشاش طشÉت  
6sل^ كلذ ل� (خلإ فاق^إلا/ل"غش\لا ،توصلا ط�ض ،ةطحملا/عطقملا ��يغت لثم)

ةشاشلا ة^امح � . 

 



عنصملا تادادعإ طdض ةداعfو ةكdشلا ةلاحو ،نارقإلا  
�s
ةعامس قودنص رهظ �  Soundcenter م"لاrs - ^اًحاتم نوك �s

تادادعإ ط�ض ةداعÿو نارقإلل اًرز دجتس - زافلتلا عضو �  
عنصملا . 

 

الوطم اًطغض طغضلا دنع
ً

رز lع ة"ناث 1.5 ةدمل   PAIRING دوجوملا �s
rsم"لا ةعامسلا قودنص رهظ نم �lفسلا ءزجلا � ، 

ىرخأ ةرم رزلا كلذ lع طغضا ،نارقإلا عضو ءاغلإل .دعM نع مIحت زاهجM نارقإلا لجأ نم زافلتلا زِّفحت تنأف . 

��وصلا ماظنلا ��sيعت ةداعإ مت\س .ةمدخلا مادختسال عنصملا تادادعإ ��sيعت ةداعإ رز صصخ^
�  Soundcenter إ طقف®  

لمش7و .ة"ضا��فالا عنصملا تادادعإ ®إ ةدوعلاو اهتلجس ��rلا تادادعإلا عيمج ةلازإ ®إ اذه يدؤيسو ،عنصملا تادادعإ  
دعM نع مIحتلا ةدحو نارقÿو ة"�لساللا ةك�شلا لثم ،ة"�لساللا تالاصتالل تادادعإ ة^أ اذه . 

ماظن لقتنAس  Beovision Harmony يعت ةداعإ تاءارجإ ءاهتنا دنع ل"غش\لا أد�ي مث دادعتسالا عضو ®إ اً"ئاقلت��s  
عنصملا تادادعإ . 

¼«ؤم ءوض كل ��sبي  NETWORK STATUS لاصتاو نا��قالا ةلاح عنصملا تادادعإ ط�ض ةداعإ رز لفسأ دوجوملا  
ةك�شلا : 

  

(تpاث) ض3بأ تاgwشلا ىدحtب لصتم  . 
(ضpان) ض3بأ عالقإلا ةلحرم   
(ضماو) ض3بأ ة3ضا(Rفالا عنصملا تادادعإ ��Lيعت ةداعإ  . 
(تpاث) *�اقترب  KL

ةراشإلا ةوق نوكت ،ة�3لسال ةكgش� لاصتا دوجو ةلاح *  
ةضفخنم . 



(ضماو) *�اقترب ف 
ُ

أطخ كانه وأ اهيلع �Rعُ� مل ،ةكgشلا تَدِق . 
(ضpان) *�اقترب ة�3لسال ةكgش� لاصتالا �راج  . 
(ة�Rصق ةدم تpاث) رمحأ ترمتسا اذ�و ،ىرخأ ةرم لواح .نارقإلا ة3لمع حجنت مل   

ةئزجتلا رجاتب لصتا ،ةلwشملا . 
(ءطgب ضماو) رمحأ جمان¦Rلا ث�دحت �راج  . 
(تpاث) قرزأ ةكgش� لاصتا دجوي الو ،ة�3لساللا ةكgشلا دادعإ متي مل   

ة�3لس . 
(ة�Rصق ةدم تpاث) قرزأ نارقإلا ة3لمع تحجن  . 
(ضماو) قرزأ ماظن   Beovision Harmony KL

نارقإلا عضو * . 
 

nkoأ تاklmم  
 

زافلتلا د&اش  
عجار .ك^دل ةفلاوملا ةدحو تارا"خ بسح ،ة"ئاضفلا تاونقلاو لMا$لا تاونقو ة"ضرألا ة"مقرلاو ة��ظانتلا تاونقلا دهاش  

تنا� ءاوس ،ةح"حص ةئيهت ةأ"هم ن�µخت ةدحو تلصو اذإ ل"جس\لا كنكم�و .زافلتلا ل"لد حتفاو جما¢�لا تامولعم  USB 
lع ردصملا اذه ظفح كنكم^ ،اًع�« لضفم ردصم ضرعل .ةتباثلا ةلاحلا ن�µخت ط"سو وأ بلص صرق وأ  Mybutton 

ةدحو lع  دوجوملا   Beoremote One. زافلتلا ة��جت  ص"صخت  لاقم "  عجار  ،تامولعملا  نم  د�µمل   ". 

  

اًردصم ��خا  

طغضا .22  TV، مث وأ   �s بولطملا ردصملا ضرعل  
ةشاش �  Beoremote One، ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

* رز مادختساM هط"شÉت متي ث"حM ويد"فلا رداصم دحأ ط�ض كنكم^  TV ع دوجوملاl ةدحو  Beoremote One ًة¼«ا�م  
جما¢�لاو ةمدخلا  ث^دحت  لاقم " عجار  ،تامولعملا  نم  د�µمل  دادعتسالا . عضو  نم  ". 

  

تاونقلا ىدحإ ��خا  

طغضا .23 وأ ،ةانق را"تخال ماقرألا رارزأ مدختسا وأ و   ... 
24. ... طغضا ةقMاسلا ةانقلا د^دحتل  . 

  

رداصملاM ةصاخ فئاظو مادختساو ضرع  

طغضا .25  LIST، مث وأ   �s ردصملا فئاظو ��sب ل^د�تلل 
ةشاش �  Beoremote One. 

طسوألا رزلا طغضاو ة�ïلطملا ةف"ظولا lع ¼«ؤملا عض .26 .  

  

نآلاو انه لجس\لا  



�s دوجوملا رمحألا زمرلا ��خاو طسوألا رزلا lع تطغض اذإ روفلا lع ەدهاش& يذلا جمان¢�لا ل"جس& كنكم^
ة�وازلا �  

lع طغضا وأ ،ىß¦لا  LIST مث وأ   lع روثعلل  Record �s
ةشاش �  Beoremote One، ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

  

�"نلا ث�لا ة��sم مدختسا  

ةددحملا ةانقلل �"نلا ث�لا ىوتحم ضرع كنكم^ ،جما¢�لا مدقم ىدل ةحاتم ة��sملا ەذه تنا� اذإ . 

طغضا .27  LIST، مث وأ   �s ���� راهظإل  
ةشاش �  Beoremote One، ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .28 وأ   �s لو�ssلا وأ lعأل مدقتلل  
تاحفصلا � . 

ةحفصلا مقر لاخدإل ماقرألا رارزأ مدختسا .29 . 
لقنتلل مهسألا رارزأ مدختسا .30 . 

طغضا .31 �"نلا ث�لا ةرداغمل   . 

  

جمان¢�لا تامولعم  

¢�ع ة"لعافت تامولعم ضرع وأ ةمج��لاو توصلا ةغل ��يغت اًض^أ كنكم�و .�®احلا جمان¢�لا نع تامولعم ضرع كنكم^  
HbbTV.** 

�s ةشاشلا lع ة��sجو ة��فل تامولعم ةشاش رهظت
ەذه راهظإ اًض^أ كنكم^ .ةطحملا وأ ةانقلا ��يغتب اهيف موقت ةرم ل� �  

رز lع طغضلاM د��ت امتقو ةشاشلا  INFO جمان¢�لا تامولعم ةدهاشمل .  

** ةمدخ نوكت ال دق  HbbTV ةحاتم �s
قاوسألا عيمج � . 

 

دادعتسالا عضو stؤم ءوض  
�s توصلا ��rحول ��sب عïضوملا دادعتسالا عضو ¼«ؤم

ماظن نم �lفسلا ءزجلا فصتنم �  Beovision Harmony كل رفوي  
زافلتلا ةلاح نع تامولعم . 

 ( تpاث ض3بأ ةشاشلا ²ع ةروص دجوت ال ن�ل ،ل3غش®لا د3ق زافلتلا ( . 
 ( ضماو ض3بأ ¶µا³́ه�لا را3تلا عطق مت (

أو زافلتلا نع *
·

هل3صوت د3ع .  
 ( ء*p¹ رمحأ ض3مو ¶µا³́ه�لا را3تلا عطقت ال (

ل3عفت ب«س� كلذ نوك� دق .زافلتلا نع *  
د�دج جمانرب . 

 

دع" نع م,حتلا ةزهجأ  
ماظن ل"غش& كنكم^  Beovision Harmony حتلا ةدحو عم طقف س¦لIنع م Mدع  Bang & Olufsen، ل�قيبطت عم ن  

Bang & Olufsen اًض^أ . 

قيبطت  Bang & Olufsen 

ل"غش& نوك^ ال دق  Beovision Harmony قيبطت عم  Bang & Olufsen اًحاتم �s
�®احلا جمان¢�لا رادصإ � . 

قيبطت ل��ssت كنكم^  Bang & Olufsen زمر لالخ نم  QR حضوملا . 



  

  
قيبطت كل حمس,  Bang & Olufsen ماظن ل"غش\ب  Beovision Harmony لمع^ �/ول زاهج وأ �ذ فتاه ق��ط نع  

ماظنب  iOS 
�s صاخ لIش) د"فم ٌرمأ اذهو

� Mسوملا ث"Å�.* ماظن نم ال�  Beovision Harmony 
ةك�شلا سفنب نالصتم انوك^ نأ بج^ ك^دل زاهجلا كلذو  . 

 
* قيبطت  Bang & Olufsen ^نم رادصإ ثدحأ عم ة"كذلا فتاوهلا معد  iOS وأ  Android 

ماظنب ة"حوللا ةزهجألاو (lعأ وأ 4.0 رادصإلا)   iOS ( نم رادصإ ثدحأ  iOS). 
قيبطتل نكم^  Bang & Olufsen حتلاIم �s

ماظن �  Beovision Harmony، عيمج معد^ ال هنإف ،كلذ عمو  
فئاظو  Beoremote One. 

ةدحو مادختساM ®وألا ةرملل دادعإلا ءارجإ بج^ هنأ ظحال  Beoremote One. 

زافلتلا ة}zجت xع [wخشلا عباطلا ءافضإ  
ةدحو ص"صخت كنكم^  Beoremote One ك^دل Mرارزأ دحأ مادختسا  Mybutton. ^ة��جت نم "ةطقل" ظفح كنكم  

نأ نكم^ .طقف ةدحاو رز ةسملM اًع�« اهتداعتسال ة��جتلا ەذه ص"صخت كنكم^ �®اتلا�و ،اهل"غش& ءانثأ عامتساو ضرع  
توصلا عضوو لماحلا عضوم ،لاثملا ل"Öس lع ،ددحملا ردصملل اهل"جس& مت ��rلا تادادعإلا ةطقللا كلت نمضتت  

ق��ط نع ��sعم ردصم ط"شÉتل ةطاس°ب همادختسا اًض^أ كنكم^ .تاعامسلا ةعومجمو  Mybutton. 

ًة¼«ا�م دادعتسالا عضو نم �Å"سوملا وأ نو�µفلتلا رز مادختساM رداصملا دحأ ط"شÉت ة"ف"ك نع تامولعم lع لوصحلل ، 
ةمدخلاو جما¢�لا  ث^دحت  ةلاقم " عجار  ". 

  

ةطقل ظفح  

ةطساوب اهل"عفت نكم^ ��rلا تاطقللا ظفح كنكم^  Mybuttons. ^رداصملا دحأ د^دحتو ك^دل زافلتلا ل"غش& بج . 

دحأ lع رارمتسالا عم طغضا .32  Mybuttons ةمئاق راهظإل Mانعلاñ لاr�� ^اهنيمضت كنكم �s
ةطقللا � . 

لع .33
ý

اهل"طعت وأ اهنيكمتل طسوألا رزلا lع طغضاو ةفلتخملا ñانعلا م . 
لع .34

ý
تادادعإلا ظفحل طسوألا رزلا lع طغضا مث ����� م . 

ñانعلا عيمج د^دحت ءاغلإ وأ ��� را"خلا د^دحت كنكم^ ،رارزألا دحأ نم ةطقل ةلازإ د��ت تنك اذإ . 

�s رارزألا دحأ مادختساM ةطقل تظفح اذإ
ةد^دج ىرخأM ة"لاحلا ةطقللا لد�\سُ& ،لعفلاM ةظوفحم ةطقل هM ٍناIم � .  

  



تاطقللا مادختسا  

زافلتلا ةدهاشم دنع اهد��ت ��rلا ةطقللا مدختسا . 

اهد��ت ��rلا ةطقلل صصخملا رزلا lع طغضا .35 .  

وأ رخآ ردصم د^دحت وأ تادادعإلا ط�ضM موقت �rح ة�راس لظتسو ةتقؤم تادادعإلا نوكت ،ةظوفحم ةطقل ط"شÉت دنع  
دادعتسالا عضو ®إ زافلتلا عضو ل^د�ت . 

�s ظوفحملا >نعلا نا� اذإ
عبتAس هل"غش& مت يذلا >نعلا ن�ل ،ةطش< ةطقللا رمتس\س ،اًحاتم دع^ مل ةطقل ةروص �  

ددحملا ردصملل يداعلا ردصملا كولس . 

توصلا عاضوأو تاعامسلا تاعومجم مدختسا  
ماظن ةف"ظو د^دمت كنكم^  Beovision Harmony توص تا¢�كم ةفاضإ ق��ط نع كلذو ط"حم توص ماظن حبص"ل  

توص تامخضمو  Beolab. 

ماظن راتخ^ ،رداصملا دحأ ل"غش& دنع  Beovision Harmony اً"ئاقلت همدختس& يذلا ردصملل بسانملا توصلا عضو . 
�s رخآ توص عضو د^دحت كنكم^ ،كلذ مغر

ماظن ل"غش& دنع ،اًض^أ .تقو يأ �  Beovision Harmony، د^دحت متي  
تاعامسلا ةعومجم  Start-up كنكم^ ،كلذ عمو .اً"ئاقلت �s

تاعامسلل ىرخأ تاعامس ةعومجم د^دحت تقو يأ �  
�s بغرت تنك نإ ،ةطشÉلا

ماظن مامأ سولجلا ®إ ةجاحلا نود �Å"سوملا ®إ عامتسالا �  Beovision Harmony، عl  
دادعÿو توصلا عاضوأ تادادعإ ط�ض كنكم^ .��sعارذM �@رك lع وأ ماعطلا ةلواط ®إ سولجلا دنع ،لاثملا ل"Öس  

توصلا تادادعإ  ةلاقم " عجار  ،تاعامسلا  تاعومجمو  توصلا  عاضوأ  نع  تامولعملا  نم  د�µمل  تاعامسلا . تاعومجم  ". 

�s اً"ئاقلت ەرا"تخا متيل توصلا عاضوأ دحأ ��sيعت كنكم^ ،Aردصم ةئيهت دنع
نع تامولعمل .ردصملا اذه اهيف لغش& ةرم ل� �  

توصلا تادادعإ  ةلاقم "  �s
� تاعامسلا  تاعومجم  نع  ةءارقلا  كنكم^  ،قبسم  را"تخا  د^دحت  ". 

  

توصلا عاضوأ دحأ ددح  

همدختس& يذلا ردصملا بساني يذلا توصلا عضو د^دحت كنكم^ . 

طغضا .36  LIST، مث وأ   راهظإل    Sound �s
ةشاش �  BeoRemote One ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .37 وأ   طسوألا رزلا lع طغضا مث ،ەد��ت يذلا توصلا عضو lع ¼«ؤملا عضول   . 
طغضا .38 ةلازإل   Sound ةشاشلا نم . 

  

تاعامسلا تاعومجم ىدحإ ددح   

ك^دل عامتسالا عضو بسانت ��rلا تاعامسلا ةعومجم ددح . 

طغضا .39  LIST، مث وأ   راهظإل    Speaker �s
ةشاش �  BeoRemote One ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .40 وأ   عطق متAسو ،طسوألا رزلا lع طغضا مث ،اهد��ت ��rلا تاعامسلا ةعومجم lع ¼«ؤملا عضول    
اً"ئاقلت ةددحملا تاعامسلا لاصتا . 

طغضا .41 ةلازإل    Speaker ةشاشلا نم . 



ةزهجألا ل3صوت  
رداصم لثم ىرخأ ةزهجأ ل"صوتب مق  HDMI رتويبم� زاهج وأ تاعامسلا وأ. �s

� Device Connector �s ددحملا
ةمئاقلا �  

ةلصتملا تاجتنملاM ةمئاق ة�ؤر كنكم^ ث"ح ،ة"س¦ئرلا . 

  

رداصم  HDMI 

رداصم ل"صوتب مق  HDMI حت ةدحو وأ رتويبم� زاهج وأ ��فش\لا كف زاهج لثم ،ة"جراخلاIةئيهت نكم^ ث"ح ،باعلألا م  
ةلصتملا ةزهجألا  دادعإ  ةلاقم " عجار  ،تامولعملا  نم  د�µمل  . Mزافلتلا ةلصتملا  ةزهجألا  عيمج  ". 

î�Cأ ك^دل نا� نإ .زافلتلاM هلصوت يذلا زاهجلا فالتخاM اهيلإ جاتحت ��rلا - اًض^أ تالوحملا ام�رو - تالMا$لا عïن فلتخ^  
ذخأم ®إ جاتحت ��rلا ةزهجألا نم دحاو عïن نم  PUC، ا� ءا¼« ك"لع بج"فMل  PUC اضإ�s

تالوحملاو تالMا$لا ەذه .�  
تاجتنم ةئزجت رجات ىدل ةحاتم  Bang & Olufsen. 

ردصم ل"صوت  HDMI... 

�íقرلا زاهجلا lع دوجوملا بسانملا ذخأملاM لMا$لا لّصو .42 . 
ل"صوتلا ذخأمM لMا$لا لِّصو .43  HDMI IN دوجوملا �s

��وصلا ماظنلا �
�  Soundcenter. ويò Mدحأ مادختسا  

ل"صوتلا ذخ#م  HDMI AD دعM نع مIحتلا ةدحو ق��ط نع ردصملا ل"غش& نم نكمتتل ؛  Bang & Olufsen. 
دعM نع مIحتلا ةدحو مادختساí� Mقرلا زاهجلا ل"غش& ��sكمتل .44  Bang & Olufsen، ةعشألا لاسرإ زاهج لِّصو  

ل"صوتلا ذخ#م دحأM ءارمحلا تحت  PUC هط�راو Mصاخلا ءارمحلا تحت ةعشألا لا�قتسا زاهج Mقرلا زاهجلاí� . 
ءارمحلا تحت ةعشألا لاسرإ ةزهجأ" ناونع تحت ءارمحلا ةعشألا لاسرإ ةزهجأ نع تامولعملا نم د�µم lع �Cعا " 

�s
ةلاقملا ەذه � . 

زاهجلا دادعإ جلاعم ط"شÉتل �íقرلا زاهجلا لِّغش .45 .  
ردصملا ةئيهتل ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .46 . 

  

ا��ما� ل"صوت ... 

ا��ما$لا lع بسانملا ذخأملاM لMا$لا ل"صوتب مق .47 . 
ذخأمM لMا$لا لِّصو .48  HDMI IN عl زافلتلا ةشاش .  

ردصملا ةئيهتل ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .49 . 

  

رتويبم$لا زاهج  

50. Mا� مادختساMنلا نم لïرط دحأ ل"صوتب مق ،بسانملا ع�s
جارخإ ذخأم �  HDMI عl فرطلاو ،رتويبم$لا زاهج  

ذخأمM رخآلا  (HDMI A-D) عl وصلا ماظنلا��
�  Soundcenter.  

ردصملا ةئيهتل ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .51 . 

  

ثوتول�لا رداصم  



ثوتول�لا ¢�ع كزاهج لصو .ة¼«ا�م ك^دل لومحم زاهج يأ نم وأ ،�Å"سوم ردصم يأ نم ث�لل ثوتول�لا مادختسا كنكم^  
Mتام"لعت عجار ،زافلتلا زاهج  LG نأشلا اذهب ةصاخلا . 

  

يرظانتلا توصلا ردصم   

ـM ةلصتملا ةزهجألا ةئيهتل .دحاو يرظانت توص ردصم ل"صوت كنكم^  Beovision Harmony، دادعإ" ةلاقم عجار  
ة لصتملا تاجتنملا  ". 

��ا��ه�لا را"تلا لصفا
ة"فاضإ ةزهجأ ل"صوت ل�ق ةمظنألا عيمج نع � . 

هل"صوت د��ت يذلا زاهجلا lع بسانملا ذخأملاM لMا$لا لصو .52 . 
ذخأمM ل��لا لصو .53  LINE-IN عl زافلتلا زاهج . 

��ا��ه�لا را"تلا ل"صوت دعأ .54
� Mةلصتملا ةزهجألاو زافلتلا زاهج . 

تاجتنم ةئزجت رجات ىدل ةحاتم تالوحملاو تالMا$لا ەذه .ةفلتخم تالMا� اًض^أ ام�رو تالوحم ®إ جاتحتس  Bang & 
Olufsen. 

  

ءارمحلا تحت ةعشألا لاسرإ ةزهجأ  

ةزهجأ فالخ ىرخأ ةزهجأ ل"غش\ل  Bang & Olufsen ةدحو ق��ط نع  Beoremote One، ةعشألا لاسرإ زاهج لِّصو  
ءارمحلا تحت  Bang & Olufsen Mهلصو مث ،هل"غش& دارملا زاهجلا Mلا ل"صوتلا ذخ#م دحأr�� ةمالع لمحت  PUC عl  

ةدحو ل"غش& نامضل ؛لصتملا زاهجلا lع ءارمحلا تحت ةعشألا ل�قتسم نم برقلاM لاسرإلا زاهج تِّ°ث .لاصتالا ةحول  
زافلتلا ةشاش lع تاجتنملا مئاوق ل"غش& lع كتردق نم ققحت ،اً"ئاهن اًتAبóت لاسرإلا زاهج ت"بóت ل�ق .دعM نع مIحتلا  

Mةدحو مادختسا  BeoRemote One. 

ذخ#م نم ��sعم ذخأم عم لاسرإلا زاهج دادعإ دنع  PUC �s
تحت ةدوجوملا ������� ةمئاق �  Sound & BeoLink...�s

�  
�����  Bang & Olufsen TV، ^ءارمحلا تحت ةعشألا لاسرإ زاهج تادادعإ ءارجإ نكم . 

ة�ïلطم ةل^دM تادادعإ كانه تنا� اذإ ذخأملل يود^ دادعإ ءارجإ نكمملا نم ،كلذ عمو . 

ل�ك lع لوصحلل  PUC اضإ�s
تاجتنم ةئزجت رجاتب لصتا ،�  Bang & Olufsen. 

�s مIحتلا ةدحو لوادج ل��ssت نع تامولعم lع لوصحلل
ة"فرطلا تادحولا �  (PUC) ةلاقم عجار ،��فش\لا كف ةزهجأل  

" ةلصتملا ةزهجألا  دادعإ  ". 

   

تاعامسلا  

تالMا� مادختساM كلذو ،زافلتلا زاهجM ة"�لس توص تامخضمو تاعامس ة"نامث ®إ لص^ ددع ل"صوت كنكم^  Power 
Link. 

�s امM ،اً"�لسال تاعامس ة"نامث ®إ لص^ ددع ل"صوت كنكم^ ،كلذ ®إ ةفاضإ
نم د�µمل .توصلا تامخضم كلذ �  

توصلا تادادعإ  ةلاقم " عجار  ،ة"�لساللا  تاعامسلا  دادعإ  نع  تامولعملا  ". 

��ا��ه�لا را"تلا لصفا
ة"فاضإ ةزهجأ ل"صوت ل�ق ةمظنألا عيمج نع � . 



تالMا$لا ەذه .زافلتلاM اهلصوت ��rلا تاعامسلا عïن بسح فلتخت ،ةفلتخم - اًض^أ تالوحم ام�رو - تالMا� ®إ جاتحتس  
تاجتنم ةئزجت رجات ىدل ةحاتم تالوحملاو  Bang & Olufsen. 

 

الاثم �D"ضوتلا مسرلا رهظُ^
ً

مخضمو ،ة"بقاعت ةلسلس) نالصتم نا"فلخ نا¢�كمو ،ناتيمامأ ناتعامس هM تاعامسلا دادعإل   
دحاو توص . 

تاعامسلا ل"صوت ... 

لMا� لِّصو .55  Power Link Mع بسانملا ل"صوتلا ذخ#م دحأl لا تاعامسلاr�� بغرت �s
��وصلا ماظنلاM اهل"صوت �

�  
Soundcenter.* 

ةمالع لمحت ��rلا ةحاتملا ذخ#ملاM تالMا$لا لِّصو .56  PL 1–4 ع ةدوجوملاl زافلتلا زاهج . 
لMا� لِّصو .57  Power Link Mةدوجوملا ة�سانملا ذخ#ملا �s

توصلا مخضم � . 
ةمالع اهيلع ��rلا ،زافلتلا lع ةحاتملا ذخ#ملا دحأM لMا$لا لِّصو .58  PL 1–4. 

��ا��ه�لا را"تلا ل"صوت دعأ .59
تاعامسلاو زافلتلا ®إ � . 

عامتسالا عضوم نم ةعامسلا عضوم بسح تاعامسلا lع نم^ألا وأ ß,ألا عضوملا ®إ ةعامسلا حاتفم ط�ض سÉت ال * ، 
اًراس, مأ نا� اًنيم^ . 

�s بغرت تنك اذإ
س°قمM توص ي¢�كم ل"صوت �  PL دحاو �s

ماظن �  Soundcenter ا$لا فل نكمملا نم س¦لوMب ل��s  
�sاضإ م"سقت مزل^ ،توصلا تا¢�كم

عئا�ب لصتا ،�  Bang & Olufsen ع لوصحلل ةئزجتلا راجتلl مµتامولعملا نم د� . 



ةلصتملا ةزهجألا ل3غش�  
�s مIحتت ��rلا ،ةجمدملا مIحتلا ةدحو لمعت

ة"فرطلا ةدحولا �  (PUC) ب مج��م���s كف زاهج لثم - ةلصتملا ويد"فلا ةزهجأ  
تاناوطسأ لغشم وأ ويد"فلا لجسم وأ ��فش\لا  Blu-ray - حتلا ةدحووIنع م Mدع  Bang & Olufsen. 

�s مIحتلا ةدحو لودج لِّزن
ة"فرطلا تادحولا �  (PUC) حتلا ةدحو مدختساوIنع م Mدع  Bang & Olufsen �s

لوصولا �  
ةزهجأ فالخ ،ىرخألا ةزهجألاM ةدوجوملا فئاظولا ®إ  Bang & Olufsen. ع لوصحللl ت ة"ف"ك نع تامولعم�ssل�  

لودج  PUC، تامدخلاو جما¢�لا  ث^دحت  لاقم " عجار  ". 

�s ةحاتملا فئاظولا فلتخم نع تام"لعت lع لوصحلل
هسفن جتنملا ل"لد عجار ،كجتنم � . 

فئاظوو تا��sم ضعM رفوتت ال دق  Beovision Harmony ةزهجأ تس¦ل ةلصتملا ةزهجألا نوكت امدنع  Bang & 
Olufsen. معدت ال  Bang & Olufsen مل .ةلصتملا ويد"فلا تاجتنم عيمجµتاجتنملا لوح تامولعملا نم د�  

ةئ��sج رجاتب لصتا ،ةموعدملا  Bang & Olufsen. 

  

ةدحو ق��ط نع ىرخألا ةزهجألا ل"غش&  Beoremote One 

Mع ةحاتم فئاظولا ضع�¢  Beoremote One ةزهجألا ل"غش& دنع ة¼«ا�م. Mرز ¢�ع ةحاتم ة"فاضإلا فئاظولا ضع  LIST 
�s
دعM نع مIحتلا ةدحو ةشاش � . 

�s رداصملا راهظإل نو�µفلتلا lع طغضا .60
ةشاش �  Beoremote One، مث وأ  مسا lع ¼«ؤملا عضول    

لاثملا ل"Öس lع ،ةلصتملا ةزهجألا دحأل أ"هُملا ردصملا ،HDMI A. 
طسوألا رزلا lع طغضا ،هل"غش\لو .61 . 

طغضا .62  LIST ةمئاق راهظإل Mةلصلا تاذ فئاظولا Mردصملا . 
طغضا .63 وأ   اهد��ت ��rلا ةف"ظولا ط"شÉتل طسوألا رزلا lع مث ،  . 

دحأ lع ردصملا ظفح كنكم^ ،ةعß) لضفم ردصم ®إ لوصولل  MyButtons عl  Beoremote One. ملµنم د�  
نو�µفلتلا ة��جت  ص"صخت  ةلاقملا "  عجار  ،تامولعملا   ". 

ويد3فلاو \�3سوملا تامدخ  
®إ لخدا  Deezer و TuneIn، ةنمضملا توصلا رداصم �s

��وصلا ماظنلا �
�  Soundcenter، ا��شالا ك^دل تنا� اذإEتا  

Å� �s"سوملاM عتمتساو ،ة�ïلطملا
ة�سانم ل� � .  

ماظن نوك^ نأ بج^ ،ويد"فلا وأ �Å"سوملا تامدخ مادختسال  Beovision Harmony ًالصتم ك^دل Mمل .تن��نإلاµنم د�  
ةك�شلا تادادعإ  ةلاقم " عجار   ، ةك�شلا نع  تامولعملا   ". 

رداصم عيمج نأ ظحال  LG زافلتلا ةمئاق نمض اً"ئاقلت ضرعُت . 

ىرخأ ®إ ةقطنم نم ةحاتملا تامدخلا فلتخت . 

  

�Å"سوملا ةمدخ ل"غش&  

نع مIحتلا ةدحو ¢�ع تامدخلا رفوتت .كرا"تخا نم �Å"سوم ®إ عامتسالا نم نكمتتل ،اهطش<و تامدخلا ىدحإ ضرعا  
Mُتاق"بطتلا ¢�ع وأ ك^دل دع �s

ة"س¦ئرلا ةمئاقلا � . 



طغضا .64 الثم قيبطتك ،ةحاتملا تامدخلا ىدحإ lع¼«ؤملا عضول مهسألا رارزأ مدختساو  
ً

رزلا lع طغضا مث ،  
وأ ،طسوألا ... 

lع طغضا ... .65  MUSIC رداصملا راهظإل �s
ةشاش �  Beoremote One وأ و مسا lع ¼«ؤملا عضول    

طسوألا رزلا lع طغضا مث ،اهط"شÉت د��ت ��rلا ةمدخلل صصخملا ردصملا . 
�rsعملا باسحلا��s Mصاخلا رورملا ةمل�و مدختسملا مسا لخدأ ،رمألا مزل اذإ .66 . 

  

ويد"فلا ةمدخ ل"غش&  

¢�ع وأ ك^دل دعMُ نع مIحتلا ةدحو ¢�ع تامدخلا رفوتت .ەراتخت يذلا ويد"فلا ةدهاشمل تامدخلا ىدحإ ط"شÉتو ضرع  
�s تاق"بطتلا

ة"س¦ئرلا ةمئاقلا � . 

طغضا .67 الثم قيبطتك ،ةحاتملا تامدخلا ىدحإ lع¼«ؤملا عضول مهسألا رارزأ مدختساو  
ً

رزلا lع طغضا مث ،  
وأ ،طسوألا ... 

lع طغضا ... .68  TV رداصملا راهظإل �s
ةشاش �  Beoremote One وأ و ردصملا مسا lع ¼«ؤملا عضول    

طسوألا رزلا lع طغضا مث ،اهط"شÉت د��ت ��rلا ةمدخلل صصخملا . 
�rsعملا باسحلا��s Mصاخلا رورملا ةمل�و مدختسملا مسا لخدأ ،رمألا مزل اذإ .69 . 

ةنا3صلا  
مدختسملا قتاع lع ،ف"ظنتلا لثم ،ة�رودلا ةنا"صلا ة"لوؤسم عقت . 

  

ةشاشلا  

؛ف"ظنتلا لئاس وأ ءاملا نم ة"فا� ة"م� مادختسا نم دîأت .فاجلا/معانلا شامقلا نم ةعطق مادختساM قفرب ةشاشلا حسما  
ة¼«ا�م زافلتلا ةشاش lع فظنملا وأ ءاملا شرت ال .راثآ وأ طوطخ كرت نود ةشاشلا حسمل .  

ةك¿¾ عقوم �إ لاقتنالا ¦½ري ،ةشاشلاp ةصاخلا تادادعإلاو تام3لعتلا ²ع لوصحلل  LG: 
https://www.lg.com/common/index.jsp 

دل�لا ددح .70  
تا�Aت�لا < تال��ssتلا < معدلا < ة"س¦ئرلا ةحفصلا ®إ لقتنا .71  

زارطلا مقر لخدأ .72  
ةشاش ل"لد ك^دل نوك"سو .73  LG ەد��ت يذلا . 

  

مIحتلا تادحوو ةنازخلا  

ة�طر ةمعان شامق ةعطق مدختسا ،خاسوألا وأ عق�لا ةلازإل .ةمعان ةفاج شامق ةعطق مادختساM حطسألا نع را�غلا حسما  
ل"سغلا لئاس لثم ،ةففخملا تافظنملاو ءاملا نم لولحمو . 

  

تاعامسلا ة"طغأ  



�lفسلا ءزجلا نمو بناجلا نم ه"لع طغضلاM قفرب ةعامسلا ءاطغ لزأ .ف"ظنتلا ءانثأ ةعامسلا ءاطغ ةلازUب òوي . 

  

ة"Öشخلا ةعامسلا ءاطغ  

�s دوجوملا را�غلا ةلازإل ةمعان تا��عش تاذ ةاشرف مدختسا
نأ ملعتلف .ضرغلا اذهل شامق ةعطق مدختس& ال .ف�واجتلا �  

ة"لاعلا ة�ïطرلاو طغضلاو تامدصلل ساسح بشخلا . 

تادادعإلا ءارجإ  
 

ةلصتملا ةزهجألل تادادعإلا ءارجإ  
رداصملا ����� نم ةزهجألا ەذه دادعإ كنكم^ ،ك^دل توصلا زكرمM ة"فاضإ ويد"ف ةزهجأ ل"صوتب تمق اذإ . 

ماظن ل"غش& دنع  Beovision Harmony ة"فاضإ ةزهجأ ل"صوتو Mل"صوتلا ذخأم  HDMI IN، زافلتلا زاهج فش\ك"س  
ردصملا اذه ةئيهتل اًعا�ت رهظت ��rلا تام"لعتلا عا�تا كنكم^ ث"ح ةشاشلا lع ةلاسر رهظت .��rهم ��غ اًردصم ك^دل . 

ةدحو ق��ط نع اهيف مIحتلا نم كنكم^ زافلتلاM ةلصتملا ةزهجألا ل"جس&  Beoremote One. ك"لع بج^ ،كلذ عم  
ل"صوتلا ذخ#م دحأ مادختسا  HDMI AD ع ةدوجوملاl لخلا ءزجلاÅs

نم �  Sound center ل"صوت ذخأم عم  PUC دحأو  
ءارمحلا تحت ةعشألا لاسرإ ةزهجأ . 

ن�ل ،تالاحلا مظعم بسانت ��rلا تاعامسلا تاعومجمو توصلا عاضوأ ،لاثملا ل"Öس lع ،ة"ضا��فا تادادعإ رداصملل  
�s ت�غر نإ تادادعإلا ەذه ��يغت كنكم^

كلذ � .  

طغضا .74 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 
����� را"تخال مهسألا رارزأ مدختسا .75  Bang & Olufsen TV ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .76 وأ   را"تخال    Sound & BeoLink... ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 
طغضا .77 وأ   را"تخال    Sources ع طغضا مثl رز  . 

طغضا .78 وأ   طسوألا رزلا lع طغضا مث رداصملا دحأ را"تخال   . 
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .79 . 

�s هM رهظ^ نأ ەد��ت يذلا مسالاM ردصملا ة"مس& كنكم^
را"خلا تددح اذإ رداصملا ةمئاق �  Name ع تطغضوl رزلا  

ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا تع�تاو طسوألا . 

* �s رهظ"ل اًض^أ ��يغتلا اذه سكعني
ةشاش �  Beoremote One. 

�s
�s مIحتلا ةدحو لودج بسح لصتملا زاهجلا دادعUب موقت ������ ����� ةمئاق �

ة"فرطلا تادحولا �  (PUC*) 
ل"صوت ذخأمو  PUC، دادعتسالا عضو ®إ اً"ئاقلت زاهجلا لوحتي نأ د��ت تنك اذإ ام ددح مث . 

كمت *
K

�s مIحتلا ةدحو كن
ةزهجأ فالخ - لصتم زاهج ل"غش& نم ة"فرطلا ةدحولا �  Bang & Olufsen - ةدحو ق��ط نع  

دعM نع مIحتلا  Bang & Olufsen. حتلا ةدحو موقتIم �s
�s ةنمضملا ة"فرطلا ةدحولا �

ماظن �  Beovision Harmony 
" حيحص Aوحن lع "ةمج��لا" متت �%ل .لصتملا جتنملا اهمهف^ تاراشإ ®إ دعM نع مIحتلا ةدحو نم تاراشإلا "ةمج��ب ، 

لودج ل��ssت بج^  PUC هظفحو بسانملا �s
ماظن �  Beovision Harmony. 



توصلا عاضوأ نع تامولعم lع لوصحلل .ردصملا د^دحت دنع اهط"شÉت متي ث"حM تاعامس ةعومجم ��sيعت كنكم^  
توصلا تادادعإ  ةلاقم " عجار  ،تاعامسلا  تاعومجمو  ". 

ةشاش lع رداصملا ضرعُت  Beoremote One Mرارزأ مادختسا  TV و MUSIC. 

 

ةمئاق نم  Beoremote One Lists، ^لا ةمئاقلا د^دحت كنكمr�� ردصملا اذه اهيف رهظ^ نأ د��ت  (TV وأ  MUSIC وأ  
امهيل� ). 

تاق"بطتلا دحأ ت"Öث\ب تمق اذإ :ةظوحلم  webOS، اً"ئاقلت ضرعُ"س �s
زافلتلا ةمئاق � .  

����� ���� �� ������ ����ل"طعت وأ ��sكمت اًض^أ كنكم^  HDMI صاخلا Mل$ل .كزاهج Mةصاخلا هتق��ط عئا �s
�  

ل"صوتلا ذخأم ¢�ع مIحتلا ة"لمع ذ"فنت  HDMI. حتت تنك اذإIم �s
مIحتلا ةدحو ¢�ع زاهجلا اذه �  PUC، اهل"طعتب حصنن . 

توصلا تادادعإ  
توص تامخضمو تاعامس فضأ  Beolab ماظن ®إ  Beovision Harmony لس�لوصحلا كنكم�و ،اً"�لسال وأ اً"  

��وص ماظن lع ةلوهس)
�s توص ة��جت لضفأ lع لصحتسو .كتش¦عم ةفرغ بساني �-"حم �

ةطاحُملا ةقطنملا �  
Mتاعامسلا . 

��وصلا ماظنلاM ة"فاضإ تاعامس ل"صوت دنع
�  Soundcenter، ا متيî\لسلا تاعامسلا فاش�صحف بج^ .اً"ئاقلت ة"  

ماظن نكمتي � ًالوأ ة"�لساللا تاعامسلا  Soundcenter ا نمî\اهفاش . 

طغضا ،ة"�لساللا توصلا تا¢�كم نع ثح�لل  قيبطت ��خاو    Bang & Olufsen TV مث ���� �� ��������  
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتاو��������� . 

تاعومجم ءاش<إ اًض^أ كنكم^ .ةعامسلا ةئيهتل اًعا�ت رهظت ��rلا تام"لعتلا عا�تا كلذ دعM كنكم�و ةشاشلا lع ةلاسر رهظت  
ماظن ةهجاومM عضوملا فالخM ىرخألا عامتسالا عضاوم بسانتل ك^دل تاعامسلا ة"Éب ص"صختل تاعامس  Beovision 

Harmony، عl سÖ"ع ،لاثملا لl ع وأ ماعطلا ةلواطl رك@� Mعارذ��s .  

طغضا .80 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 
����� را"تخال مهسألا رارزأ مدختسا .81  Bang & Olufsen TV  ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .82 وأ   را"تخال    Sound & BeoLink ... ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 



طغضا .83 وأ   را"تخال    Sound ع طغضا مثl رز  . 
طغضا .84 وأ   طسوألا رزلا lع طغضا مث �������� ������� ���� را"تخال   . 

ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .85 .  

�s ،كلذ عم .جما¢�لا عاونأ مظعم بسانت ��rلا ةد^احملا م"قلا اهب نزخ�و اًق�سم توصلا تادادعإ عنصملا يرج^
لاح �  

�s كتبغر
�sو ،ل���تو س¦ب يدد��ك توصلا تادادعإ ط�ضا .ءاش& ام�سح تادادعإلا ەذه ط�ض كنكم^ ،كلذ �

ةلاح �  
عضو ��sكمت ،ة"�لسلا تاعامسلا  eco. ^و ةددحملا توصلا تادادعإ نع تامولعم نع ثح�لا اًض^أ كنكمÿيعت ةداع��s  

ةمئاق نم .ة"ضا��فالا م"قلا ®إ توصلا تادادعإ  Sound ^ع روثعلا اًض^أ كنكمl ث"ح ��������� ������� ةمئاق  
ة"�لساللاو ة"�لسلا تاعامسلا نم ل� دادعإ كنكم^ . 

عاضوأو تاعامسلا  تاعومجم  مادختسا  ةلاقم " عجار  ،تاعامسلا  تاعومجمل  �×ويلا  مادختسالا  نع  تامولعملا  نم  د�µمل   
توصلا ". 

تاعامس مادختسا ك"لع بج^ ٍذئÉيح .ك^دل تاعامسلا ¢�ع �íقرلا �%لساللا توصلا عــــ�زوت ىوتحملا مدقم رظح^ دق  
Power Link لس�كلذ نم ًالدM ةلصتم ة" . 

عقوم lع �rsقتلا توصلا ل"لد عجار ،توصلا تادادعإ نع ةمدقتم تامولعم lع لوصحلل  Bang & Olufsen 
�sو���لإلا

� www.bang-olufsen.com/guides 

  

  

توصلا عاضوأ  

ماظن نمضتي  Beovision Harmony عl رداصملاو جما¢�لا نم ةفلتخم عاونأل ةنسحملا توصلا عاضوأ نم د^دعلا . 

�s م"قلا ط�ض كنكم^ ،كلذ عم .تالاحلا عيمج بسانتل توصلا �@دنهم نم ةعومجم ةفرعمM توصلا عاضوأ تَمِّمُص
�  

�s ت�غر اذإ ةجاحلا بسح توصلا عاضوأ
اهد^دحت مت ءامسأ توصلا عاضوأل .����� ����� ةمئاق نم كلذو ،كلذ �  

مدختسا ،لاثملا ل"Öس lع .اًق�سم  Movie تاناوطسأ لغشم نم ةدهاشملا دنع  Blu-ray، مدختسا وأ  Game سحتل��s  
�s مIحتلا ةدحو مادختسا دنع توصلا

�s بغرت تنك اذإ ،صصخم توص عضو  ����� ���� .ويد"فلا باعلأ �
د^دحت �  

ةد^دج تادادعÿو مادختسا عïن . 

�s بغرت تنك اذإ
را"خلا د^دحت بج^ ،ة"ضا��فالا م"قلا ®إ توصلا عضو ��sيعت ةداعإ �  RESET عضو دادعإ ةمئاق نم  

�s كتبغر د"îأتو ،ةلصلا وذ توصلا
م"قلا ەذه ��sيعت ةداعإ � . 

ةشاش lع توصلا عاضوأ ةمئاق راهظإ كنكم^  Beoremote One نع ثح�لا لالخ نم  Sound �s
ةمئاق �  BeoRemote 

One LIST ع طغضلاوl بولطملا توصلا عضو د^دحت انه كنكم^ ث"ح ،طسوألا رزلا . 

ةلصتملا ةزهجألا  دادعإ  ةلاقم " عجار  ،ام  ردصمل  ��sعم  توص  عضو  را"تخا  نع  تامولعم  lع  لوصحلل  ". 

  

تاعامسلا تاعومجم  

�s
نم ةل"كش& وأ ،عامتسالا عضاوم فلتخمل ةفلتخم تاعامس تاعومجم ءاش<إ كنكم^ �������� ������� ةمئاق �  

�s فلتخم لIش) تاعامسلا مادختسا كنكم^ هنأ �rsع^ اذهو .توصلا تا¢�كم
ةفلتخم تاهو�رانAس � . 



 

�s
�s 1 مقر و�رانAسلا �

rs �sم"لا ةعامسلا دادعإ نكم^ ،�D"ضوتلا مسرلا �
ةدهاشم دنع rsم^ ة"مامأ ةعامسك يولعلا ءزجلا �  

�s امنAب ،ةك�رألا lع سولجلا ءانثأ نو�µفلتلا
دنع rsم^ �-"حم توص ةعامسك ةعامسلا سفن لمعت دق ،2 مقر و�رانAسلا �  

�sو ،تاعامسلا ةعومجم فالتخاM اهرود فلتخ^ ةعامسلا سفن .�Å"سوملا ®إ عامتسالل ��sعارذلا وذ دعقملا lع سولجلا
�  

Mمضت متي ال دق ،تاعامسلا تاعومجم ضع��s ةعامسلا ەذه . 

�s
عضوم د^دحتو ىرخألاو ةعامس ل� ��sب ةفاسملا ��sيعتو ،تاعامسلل راودأ ��sيعت بج^ تاعومجملا نم ةعومجم ل� �  
نم اً�ود^ تاعامس ةعومجم ل$ل تاعامسلا تا�ïتسمو تافاسملا ��sيعت نكمملا نم .ةعامسلا ىوتسم ةرياعمو عامتسالا  

�������� ������� ةمئاق . 

تطغض اذإ ة"س¦ئرلا ةمئاقلا نم �������� ������� ����� ةمئاق ®إ لوصولا كنكم^ ����� ت��خاو   Bang & 
Olufsen TV، لا تام"لعتلا عبتا .�������� ������ ����� مثr�� ع رهظتl ةعومجم ر��حت وأ ءاش<إل ةشاشلا  

طغضا ،اًمدقت î�Cألا تاعامسلا ةعومجم تادادعإ ®إ لوصوللو .تاعامس ����� ��خاو    Bang & Olufsen TV، 
��خا مث  Sound & BeoLink... مث  Sound ق مث

ُ
تاعامسلا تاعومجم دادعUب م . 

تاعامسلا ةعومجم يوتحت .اهب ظافتحالا د��ت ال ��rلا تاعومجملا فذح وأ تاعامسلا تاعومجم ة"مس& كنكم^  Start-
up عl ماظن مامأ سولجلا دنع مادختسالل ةعومجملا ەذه دادعإ كنكم�و ،اًق�سم ددحُم ٍمسا  Beovision Harmony. 

طسوألا رزلا lع طغضاو ةعومجملا lع ¼«ؤملا عض ،تاعامسلا تاعومجم ىدحإ تادادعإ راهظإل • . 
lع ¼«ؤملا عض ،ةد^دج تاعامس ةعومجم ءاش<إل •  NEW ع طغضاوl ةعومجملا نمضتت .طسوألا رزلا  

تادادعإلل تادادعإلا ®إ ەذه ��يغت كنكم^ .اً"لاح ل"غش\لا د"ق تاعامسلا ةعومجم قفو تادادعإ ةد^دجلا  
ك^دل ةلضفملا . 

را"خلا lع ¼«ؤملا عضو ،ةعومجملا ەذه رهظأ،تاعامسلا تاعومجم ىدحإ ة"مس& ةداعإل •  Name طغضا مث  
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تاداشرإلا عبتاو طسوألا رزلا lع . 

را"خلا lع ¼«ؤملا عضو ،ةعومجملا رهظأ،تاعامسلا ةعومجم فذحل •  DELETE ع طغضا مثl طسوألا رزلا  
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تاداشرإلا عبتاو . 

رز طغضا ،تاعامس ةعومجم ط"شÉتل •  LIST ع دوجوملاl حتلا ةدحوIنع م Mرا"خلا ددحو ،دع  Speaker مث  
ة�ïلطملا ةعومجملا . 

تاعامسلا ةعومجم ة"مس& ةداعإ كنكم^ ال  Start-up اهفذح وأ . 



تاعامس ضعM معدت  Bang & Olufsen دوجوم ةعامسلل قبسملا دادعإلا مقر .قبسملا دادعإلا را"تخا ةمدقتملا �s
�  

تاعامس ةعومجم را"تخا دنع هل"عفت بولطملا قبسملا دادعإلا را"تخا ك"لع .قيبطتلا . 

  

تاعامسلا راودأ  

�s تاعامسلا ةف"ظو د^دحت نم كنكم^ ةلصتملا توصلا تا¢�كم راودأ ��sيعت
ددع د^دحتو �-"حملا توصلا ماظن �  

ةف"ظو lع ¼«ؤملا عضوو ةلصتملا تاعامسلا نم ةعامس ل� د^دحتل مهسألا رارزأ مدختسا .مدختس\س ��rلا تاعامسلا  
ةعامسلا ®إ ��ش¦ل توص ردص^ ،ىرخأ ®إ ةعامس نم كلاقتنا ءانثأ .طسوألا رزلا lع طغضا مث ،تاعامسلا فئاظو نم  
اهدادعإ متAس ��rلا . 

 

زافلتلا ةدهاشم lع �D"ضوت لاثم : 

ةعامسلا  A ة3مامأ ÄÅى  
ةعامسلا  B توص مخضم  
ةعامسلا  C كرم ة3مامأÆÇة  
ةعامسلا  D م� ة3مامأ(L  
ةعامسلا  E م� ة3ط3حم(L  
ةعامسلا  F م� ة3فلخ(L  
ةعامسلا  G ة3فلخ ÄÅى  
ةعامسلا  H ة3ط3حم ÄÅى  

  

  

توصلا ىوتسم  

�s توصلا ىوتسم ط�ض
ماظن �  Beovision Harmony. 

ماظن هM أد�Aس يذلا توصلا ىوتسم وه انه هنAيعتب تمق يذلا توصلا ىوتسم  Beovision Harmony �s
ةرم ل� �  
هل"غش& فاق^إ دنع ه"لع نا� يذلا توصلا ىوتسم نع رظنلا ضغM ،هل"غش\ب اهيف موقت . 



�s هM حïمسم توص ىوتسم lعأ ��sيعت اًض^أ انه كنكم^
"قأ د^دحتل ة��sملا ەذه مادختسا نكم^ .يداعلا مادختسالا �  

ماظن تاجرخمل ىوتسم  Beovision Harmony. 

  

ل���ت ددرتو س¦ب ددرت  

�s
ةمئاق �  Bass and Treble، ل���تو س¦ب يددرت ىوتسم ةدا�ز وأ ل"لقتب مق . 

  

بخصلا ط"شÉت  

ضفخ دنع ،ىرخأ ةرا�عM .ةضفخنم توص تا�ïتسم دنع اهل"غش& دنع ةضفخنملا تادد��لل ة"ساسح لقأ ة�¼ß°لا نذألا  
ةف"ظو لمعتو ،هعامس نكم^ س¦ب ددرت لقأ ك^دل نوك^ ،توصلا ىوتسم  Loudness عl ثأتلا اذه ةد^احم�� . 

�s ضافخنالا اذه ض�ïعتل ل����لاو س¦بلا تاددرت تا�ïتسم اً"ئاقلت دادزت ،توصلا ىوتسم ضفخM تمق امل�
تاقاطن �  

ة"جراخلا دد��لا . 

  

ةقاطلا ��فوت عضو  

ةمئاق نم توصلل ةقاطلا ��فوت تادادعإ زهج  Eco Mode . 

ماظن ل"غش& متي امدنع ةراشإ �Åلتت ال ��rلا تاعامسلا فقوتت ،ةقاطلا ��فوت عضو ��sكمتب تمق اذإ  Beovision 
Harmony لساللا تاعامسلا فقوتت ال .لمعلا نع اً"ئاقلت�ماظن نم تاراشإ �Åلتت ال امدنع لمعلا نع ة"  Beovision 

Harmony. 

  

تاعامسلا تالاصتا  

اً"�لسال وأ اً"�لس تاعامسلا دادعإ . 

  

ة"�لسلا تاعامسلا  

ل"صوت ذخ#م نم ذخأم لMI اهل"صوتب تمق ��rلا تاعامسلا د^دحت بج^ ،ة"�لس تاعامس دادعإ دنع  Power Link (PL) 
�s
تاعامسلا تالاصتا ةمئاق � *. 

* ذخ#م عيمج ضرعُت مل اذإ  Power Link لاr�� ةلصتم تاعامس اهب �s
را"تخا كنكم^ ��������� ������� ةمئاق �  

لاصتا ذخ#م عيمج راهظإل طسوألا رزلا lع طغضلاو ���� ���  Power Link. 

د^دحتب تمق  اذإ   ! مهم  Line نلو اًدج  اً"لاع  توصلا  ىوتسم  نوك"س   ���������  �������  �����  �s
� ةعامس  عïنك   

ةدحو مادختساM توصلا ىوتسم ط�ض كنكم^  BeoRemote One، حتلا ةدحو مادختسا بج^ ث"حIنع م Mدع  
عïنلا مدختس, .جتنملاM ةصاخلا  'Line' عl سÖ"فالخ ىرخأ عاونأ نم توصلا تا¢�كم عم ،لاثملا ل  Bang & Olufsen. 

  



ة"�لساللا تاعامسلا  

�s ك^دل تنا� نإ
ماظن ثح�Aس ،ة"�لسال تاعامس تادادعإلا �  Beovision Harmony هفش\ك^ ام ط���و اهنع اً"ئاقلت  

تاونقM اهنم  Power Link لساللا�ة"�لساللا تاعامسلا نع ثح�لا اًض^أ كنكم^ ،كلذ عمو .®وألا دادعإلا ة"لمع ءانثأ ة"  
تاونقM اهنم هفاش\îا متي ام نارقÿو  Power Link لساللا��s ة"

��وصلا ماظنلاM ةصاخلا �
�  Soundcentre كلذو ،كسفنب  

Mع طغضلاl lع رهظت ��rلا تاداشرإلا عا�تاو ��������� �������� �� ����� مث ،��������� را"تخاو   
ةشاشلا . 

تطغض اذإ ةف"ظولا ەذه ®إ لوصولا اًض^أ كنكم^ ����� ت��خاو ،   Bang & Olufsen TV� مث  Sound & 
BeoLink... مث  Sound مث  Speaker Connections. 

  

اهنارقÿو ة"�لساللا تاعامسلا نع ثح�لا ... 

ةمئاق نم .86  Speaker Connections، را"تخالا ددح RESCAN ع طغضاوl ثح�لا ةداعإل طسوألا رزلا . 
ماظنب اهفاش\îا مت ��rلا تاعامسلا ط��ل طسوألا رزلا lع طغضا ،ثحMا ة"لمع لامتîا دنع .87  Beovision 

Harmony. 

  

ماظن نع ةعامس لصف  Beovision Harmony... 

طغضا .88 وأ   ةمئاق نم ة"�لسال ةعامس را"تخال    Speaker Connections، ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .89 وأ   را"خلا د^دحتل   DISCONNECT ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

�s ةددحم ��غ ةعامسلا ةلاح تنا� اذإ
ةمئاق �  Speaker Connections، ع^ اذهفrs� ةعامسلا نارقإ مت دق هنأ Mةانق  

اًنكمم كلذ نوك^ امدنع ىرخأ ةرم اً"ئاقلت اهفاش\îا متAسو ،ة"�لسال . 

  

ة"�لساللاو ة"�لسلا تاعامسلا دادعإ ... 

ةمئاق نم .90  Speaker Connections، ع طغضاl وأ   لاصتا ذخأم د^دحتل    PL ةانق وأ  PL لسال�مث ،ة"  
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتاو طسوألا رزلا lع طغضا . 

تاعامسلا تاعومجم ®إ تاعامسلا ەذه ةفاضإ ركذت ،زافلتلاM ة"فاضإ تاعامس ل"صوتب تمق اذإ . 

  

اًمئاد حïتفم ... 

�s اًتباث تاعامسلا عضوم نوك^ نأ لضفت تنك اذإ
�Aُ�Åس "اًمئاد حïتفم" عضو نإف ،تاقوألا عيمج �

�s تاعامسلا �
عضوم �  

حïتفم . 

 



ةكdشلا تادادعإ  
ماظن دادعإ كنكم^  Beovision Harmony ع لمع"ل ك^دلl شلا ىدحإ�Iامإ ،تا Mقيقحتل .�%لسال وأ �%لس لاصتا  

�òوت ،ه"لع دامتعالا نكم^ ��Lش لاصتا لضفأ  Bang & Olufsen Mوت .�%لساللا لاصتالاò�  Bang & Olufsen اًض^أ  
Mهجوم - لوصو ةطقنو لصفنم تالاصتا هجوم مادختسا  Network Link - ة"مقرلا تافلملا ل"غش& نامضل Mعأl ةجرد  

ة"قوثوم . 

�s
� Mلس لاصتا مادختسا ك"لع بج�و ،�%لسال لاصتا دادعإ نكم^ ال ،نادل�لا ضع%� . 

  

����� ����  
��وصلا ماظنلاM ة"لحم ةك�ش لMا� لِّصو .91

�  Soundcenter، ماظن ل"صوت مت دق نآلاو  Beovision Harmony 
Mةك�شلا .  

ةحاتم ��غ ة"�لساللا ةك�شلا دادعإ ةمئاق نوكت ،�%لس لاصتا ك^دل نوك^ امدنع . 

����� ������  
طغضا .92 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 

����� را"تخال مهسألا رارزأ مدختسا .93  Bang & Olufsen TV ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 
طغضا .94 وأ   را"تخال    Sound & BeoLink ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .95 وأ   را"تخال    SERVICE ������ ��� ���� ������ . 
طغضا .96 وأ   را"تخال     Wireless Network Setup طسوألا رزلا طغضا مث . 

ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .97 . 

جما�kلاو ةمدخلا ث�دحت  
�s
اض^أ نكمملا نمو .رخآ دعM نع مIحت زاهج نارقÿو ة"�لسال ةك�ش) لاصتالاو جما¢�لا ث^دحت كنكم^ ������ ةمئاق �  

��وصلا ماظنلا ��sيعت ةداعإ ،لاثملا ل"Öس lع ،امدقت î�Cألا ةمدخلا تادادعإ ءارجإ
�  Soundcenter عنصملا تادادعإ ®إ  

�s ةصصخم �������� ��������� ةمئاق نأ ظحال ،كلذ عمو ،ة"ضا��فالا
مادختسالو جما¢�لا ت�ثمل لوألا ماقملا �  

ةمدخلا . 

  

زاهج دادعإ مت اذإ  Beovision Harmony لا نمف ،ماظن نمض<sكمتب موقت نأ يرو��s م��sاقلتلا ث^دحتلا ة��
ماظنلل � ، 

�s تانوكملا عيمجل مئادلا ث^دحتلا نامضل
ماظنلا عم لعافتلا lع اهتردقو كماظن � . 

�s اً�ود^ زافلتلا جمانرب ث^دحتو جمان¢�لا تامولعم نع ثح�لا كنكم^
تقو يأ � . 

طغضا .98 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 
����� را"خ د^دحتل مهسألا رارزأ مدختسا .99  Bang & Olufsen TV ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .100 وأ   را"تخال    Sound & BeoLink ... ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 
طغضا .101 وأ  را"خلا د^دحتل    SERVICE  ع طغضا مثl رز  . 

طغضا .102 وأ   طسوألا رزلا lع طغضا مث  ،ةمئاقلا ñانع دحأ را"تخال   . 
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تام"لعتلا عبتا .103 .  

  



جما¢�لا ث^دحت  

�s ةحاتملا جما¢�لا تاثيدحت ل��ssتل
ةمئاق �  Software Update ^ماظن نوك^ نأ بج  Beovision Harmony ًالصتم  

Mماظن ط�ض بحتسملا نم .تن��نإلا  Beovision Harmony Mاً"ئاقلت جما¢�لا ث^دحتب موق^ ث"ح . 

ةئزجتلا رجاتب لصتا ،جما¢�لا تاثيدحت نع تامولعملا نم د�µمل . 

  

تاثيدحت دوجو نم ققحتلا  

��� ������  CHECK FOR UPDATE ماظن موق^ نأ اذهب بج^ ث"ح ،طسوألا رزلا lع طغضاو  Beovision 
Harmony Mةد^دج جمارب دوجو نم ققحتلا.�s

عبتا مث ،ث^دحتلا ءد�ل طسوألا رزلا lع طغضا ،تاثيدحت ة^أ رفوت ةلاح �  
ةشاشلا lع رهظت ��rلا تاداشرإلا . 

ث^دحت ءانثأ  Beovision Harmony دادعتسالا عضو ¼«ؤم ضموي ،د^دج جمان¢�ب Mلظ^ نأ بج�و ،رمحألا نوللا  
Beovision Harmony ًالصتم Mلا را"تلا���ا��ه

� �s
ءانثألا كلت � . 

�s >تخم راعشإ ضرعُ^ ،ث^دحتلا لامتîا دنع
ةشاشلا نم rsم"لا ة�ïلعلا ة�وازلا � . 

  

رادصإلا تاظحالم ضرعل ... 

طغضا .104 ة"س¦ئرلا ةمئاقلا ضرعل   . 
قيبطت را"تخال مهسألا رارزأ مدختسا .105  Bang & Olufsen TV ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

طغضا .106 وأ   را"تخال    Sound & BeoLink... ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 
طغضا .107 وأ   رز lع طغضا مث ةمدخلا را"تخال    . 

طغضا .108 وأ  را"خ د^دحتل   Software Update را"خلا ددح مث  Release Notes ع طغضاوl رزلا  
طسوألا . 

  

��اقلتلا ث^دحتلا
ماظنلل �  

تاجتنم نم د^دعلا هM دعُم ماظن ك^دل نا� نإ  Bang & Olufsen، سفAماظنلا ث^دحت مت MأEنع ثح�لا دنع هلم  
É�6sي .تاثيدحت

��اقلتلا ث^دحتلا ة��sم ��sكمت �
ةمئاق نم ماظنلا جما¢�ل �  TV. Mس ،كلذ دعAت مت�ssةحاتملا جما¢�لا تاثيدحت ل�  

تاجتنم عيمجل  Bang & Olufsen �s
ماظتناM اً"ئاقلت ك^دل ماظنلا � .*  

* ل"طعت وأ ��sكمت طقف كنكم^ Automatic System Updates ماظنلا عم MأEدحاو جتنم عم ال ،هلم . 

  

دعM نع مIحتلا ةدحو نارقUب مق  

ةمئاق نم  Remote Control Pairing ^ةدحو نارقإ كنكم  BeoRemote One ماظن عم ىرخأ  Beovision Harmony 
ك^دل . 

ةمئاق نم .109  Remote Control Pairing ع طغضاl  PAIR. 
نارقإلا ة"لمع مت\س ،نارقإلا عضو lع ةطوبضم دعM نع مIحتلا ةدحو تنا� اذإ .110 . 



دعM نع مIحت زاهج نارقإ ءاغلإ ... 

ةمئاق نم .111  Remote Control Pairing ع ¼«ؤملا عضl بغرت يذلا زاهجلا �s
طغضا مث هنارقإ ءاغلإ �  

طسوألا رزلا lع . 
lع ¼«ؤملا عض .112 DELETE ع طغضا مثl طسوألا رزلا . 

  

دادعتسالا عضو نم ��sعم ردصم ط"شÉت  

رز lع طغضلا عم هل"غش& ءد�ل اًددحم اًردصم ددح  TV وأ  MUSIC عl دادعتسالا عضو نم زافلتلا ل"غش\ل ،�®اوتلا . 

  

ة"�لسال ةك�ش دادعإ  

ةمئاق نم  Wireless Network Setup ^لسال ةك�ش نع ثح�لا كنكم�ماظن ل"صوتو ة"  Beovision Harmony ك^دل  
اهب  

   

طو¼ßلاو ة"صوصخلا - مادختسالا تانا"ب  

�s انتدعاسمل
جتنملا نم تامولعملا ضعM بلطن دق ،ك"لإ اهمدقن ��rلا ةحاتملا انتامدخو انتاجتنم ةعومجم ��sسحت �  

�s كنكم�و ،اًمئاد ة�ïهلل د^دحت نود تامولعملا مدقتس .همادختسا طامنأو هئادأ نع ك^دل دوجوملا
وأ ��sكمت تقو يأ �  

لالخ نم ة��sملا ەذه ل"طعت  Usage Data - Privacy & Terms. 

 


