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BDV-N9200W/BDV-N9200WL/
BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W
English

©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

1

اللغة العربية

Connect the speakers/اوصل السماعات

Connect your TV/قم بتوصيل التلفزيون الخاص بك

If your TV is compatible with Audio
Return Channel (ARC)* function
*(ARC) إذا كان التلفزيون متوافقًا مع وظيفة قناة إرجاع الصوت
You can watch the image on the TV and also enjoy
the TV sound via this system with an HDMI
connection as follows.

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the main unit and surround amplifier.
. الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت المحيطSPEAKERS صل أسالك السماعة لتطابق لون مقابس سماعات
Rear panel of the main unit/اللوحة الخلفية للوحدة الرئيسية
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Rear panel of the surround
amplifier/اللوحة الخلفية لمضخم الصوت المحيط

يمكنك مشاهدة الصورة على التلفزيون واالستمتاع أيضً ا بصوت التلفزيون عبر هذا
. كما يليHDMI النظام بواسطة اتصال

If your TV is not compatible with Audio Return
Channel (ARC) function
(ARC) إذا لم يكن التلفزيون متوافقًا مع وظيفة قناة إرجاع الصوت

Connect an HDMI cable to watch the image on the TV.
To enjoy the TV sound via the system, connect an optical
digital cord in addition to the HDMI cable. Be sure to press
FUNCTION repeatedly to select “TV”.

. لمشاهدة الصورة على التلفزيونHDMI قم بتوصيل كبل
 قم بتوصيل السلك الرقمي البصري باإلضافة إلى كبل،لالستمتاع بصوت التلفزيون عبر النظام
."TV"  بشكل متكرر لتحديدFUNCTION  تأكد من الضغط على الزر.HDMI
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خلفية الوحدة الرئيسية

SUR R

Rear of the main unit

خلفية الوحدة الرئيسية

CENTER
SUBWOOFER

SUR L

*	
The ARC function enables the TV to transfer audio back to this system via a single HDMI cable. To check the compatibility of
your TV’s ARC function, refer to the operating instructions supplied with your TV.
 ُيرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل، الخاصة بالتلفزيون لديكARC  للتحقق من توافق وظيفة. فرديHDMI  جهاز التلفزيون من نقل الصوت مرة أخرى إلى هذا النظام عبر كبلARC تُمكِّن وظيفة
Speaker layout: [Standard]
]Standard[ :توزيع السماعة
* BDV-N9200WL/BDV-N7200WL only.
. فقطBDV-N7200WL/BDV-N9200WL للطراز

Speaker layout: [All Front]
]All Front[ :توزيع السماعة

.المزودة مع جهاز التلفزيون لديك

** A High Speed HDMI cable is supplied for Africa, India, Middle East, China, Thailand, Taiwan and Singapore models only.
. عالي السرعة مع طرازات خاصة بأفريقيا والهند والشرق األوسط والصين وتايالند وتايوان وسنغافورة فقطHDMI يتم إرفاق كبل
Continued/ يتبع
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Connect the other equipment/توصيل الجهاز اآلخر

To enjoy the sound from other equipment (set-top box, PlayStation®, or digital satellite receiver, etc.) via this system,
make this connection.
. قم بإجراء هذا التوصيل، أو جهاز استقبال القمر الصناعي الرقمي أو غير ذلك) عبر هذا النظامPlayStation® لالستمتاع بالصوت الصادر من جهاز آخر (جهاز فك التشفير أو
Equipment

TV

الجهاز

التلفزيون
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Perform Easy Setup/

4. Follow the on-screen instructions to
perform the following settings.

إجراء اإلعداد السهل

.اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلجراء اإلعدادات التالية

Do not insert a disc before performing the Easy Setup.

.ال تقم بإدراج قرص قبل إجراء اإلعداد السهل

1.

1 [Easy Initial Settings] to make basic
adjustment for the system.
[ إلجراء التعديل األساسيEasy Initial Settings]

.الخاص بالنظام

Remote control

وحدة التحكم عن بُعد

2* [Easy Network Settings] to enjoy the
network features.
[ لالستمتاع بميزاتEasy Network Settings]

.الشبكة

Step

الخطوة

HDMI cable (not supplied)
) (غير مرفقHDMI كابل

2

unit, surround amplifier, and your TV to
the AC power outlet. Then, turn on the
main unit and TV.
When wireless transmission is activated, the
LINK/STANDBY indicator on the surround
amplifier turns green.

خلفية الوحدة الرئيسية

قم بتوصيل أسالك طاقة التيار المتردد الخاصة بالوحدة الرئيسية
.ومضخم الصوت المجسم والتلفزيون بمأخذ طاقة التيار المتردد
.ثم قم بتشغيل الوحدة الرئيسية والتلفزيون

LINK/STANDBY  يضيء مؤشر،عندما يتم تنشيط اإلرسال الالسلكي

/
 To enjoy the equipment sound, press FUNCTION repeatedly to select “HDMI1” or “HDMI2”.
."HDMI2" " أوHDMI1"  بشكل متكرر لتحديدFUNCTION  اضغط على الزر،لالستمتاع بصوت الجهاز
 For details on other connections, refer to the supplied Operating Instructions.

. ارجع إلى تعليمات التشغيل المزودة،للحصول على تفاصيل بشأن التوصيالت األخرى

4

Connect to the network/االتصال بالشبكة

To use Wi-Fi, skip this Step./. تخطي هذه الخطوة،Wi-Fi الستخدام
Internet

اإلنترنت

ADSL modem/cable modem
مودم كبل/ADSL مودم

وحدة التحكم عن بُعد

البطاريات

2. Connect the AC power cords of the main

Rear of the main unit

Remote control

Batteries

.الموجود على مضخم الصوت المجسم باللون األخضر

3. Switch the input on your TV to the input
which the system is connected.

قم بتبديل اإلدخال على التلفزيون لديك إلى اإلدخال الذي يتصل
.به النظام
Starting up

البدء

Use / / / ,
   

االستخدام

*	Skip this setting if you do not want to connect to the
network.

.تخطي هذا اإلعداد إذا كنت ال تريد االتصال بالشبكة

5. If you want to skip the network settings,

select [Finish] when [Easy Initial Settings
are complete.] appears.
Otherwise, select [Finish] when [Easy
Network Settings are complete.] appears.

[ عندما تظهرFinish]  فحدد،إذا كنت تريد تخطي إعدادات الشبكة
.]Easy Initial Settings are complete.[ عبارة
ّا
Easy Network[ [ عندما تظهر عبارةFinish]  حدد،وإل

]Settings are complete.

Basic setup is complete.
Refer to the supplied Operating Instructions for
details on how to enjoy disc playback and many other
features.

.اكتمل اإلعداد األساسي

ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة للحصول على التفاصيل المتعلقة بكيفية االستمتاع
.بتشغيل القرص والعديد من الميزات األخرى

Broadband router

راوتر نطاق واسع

[Easy Initial Settings] screen
]Easy Initial Settings[ شاشة

LAN cable (not supplied)
) (غير مرفقLAN كابل
Rear of the main unit

خلفية الوحدة الرئيسية

For further details on network settings, visit the following website and check the FAQ:

: تفضل بزيارة موقع الويب التالي ومراجعة األسئلة المتداولة،للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بإعدادات الشبكة
For customers in Europe and Russia:/:للعمالء في أوروبا وروسيا

http://support.sony-europe.com/

/
You can use this system without connecting it to the network.

.يمكنك استخدام هذا النظام دون توصيله بالشبكة

For customers in other countries/regions:/:المناطق األخرى/للعمالء في الدول

http://www.sony-asia.com/section/support

