For details, refer to the Operating Instructions.

(1)

. راجع تعليمات التشغيل،للحصول على التفاصيل

4-261-416-72(1)

Quick Setup Guide/Quick Setup دليل التهيئة السريعة
BDV-E980/E880/E380
©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

1

2-A

Connect the speakers

توصيل السماعات

For BDV-E980/E880, speaker assembly is necessary. Refer to the supplied “Speaker Installation Guide.”

. ارجع إلى «دليل تركيب السماعات» المرفق. تكون مجموعة السماعات ضرورية،BDV-E980/E880 بالنسبة لـ

To connect speaker cords to the speaker/لتوصيل أسالك السماعة بالسماعة

Connect the cord so that the cord’s color tube matches the color of the label on the rear of the speaker.

الجزء الخلفي أو السفلي من السماعة

For connecting with video cords instead of HDMI cables, see “2-B Connect with video cords” on the reverse side.
. التوصيل باستخدام أسالك الفيديو» على الجانب الخلفي2-B«  راجع،HDMI للتوصيل باستخدام أسالك الفيديو بدالً من كبالت

Connecting your TV/توصيل التلفاز
HDMI IN

.قم بتوصيل السلك بحيث يناسب لون إطار السلك لون الملصق الموجود على الجزء الخلفي من السماعة
Rear or bottom of the speaker

Connect with HDMI cables (recommended)
( )موصى بهاHDMI التوصيل باستخدام كبالت

For BDV-E880/E380, this connection is
unnecessary for the subwoofer.
 يكون هذا التوصيل غير،BDV-E880/E380 بالنسبة لـ

DIGITAL OUT

TV

OPTICAL

تلفاز

.ضروري لمضخم الصوت

Digital optical cord*2
Make this connection to enjoy TV sound via the system.
This connection is unnecessary if your TV is compatible with
the Audio Return Channel (ARC) function.

HDMI cable*1
1*
HDMI كبل

سلك رقمي بصري
.قم بإجراء هذا التوصيل لالستمتاع بصوت التلفاز من خالل النظام
يكون هذا التوصيل غير ضروري إذا كان التلفاز الخاص بك متواف ًقا مع وظيفة
.Audio Return Channel (ARC)
2*

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the unit.

. الخاصة بالوحدةSPEAKERS قم بتوصيل أسالك السماعة بحيث تتوافق مع ألوان المقابس
Rear panel of the main unit/اللوحة الخلفية للوحدة الرئيسية
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الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية
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."» على الجانب الخلفيEasy Setup"  إجراء3«  فتخط إلى،إذا كنت ال تستخدم جها ًزا لتحويل اإلشارات
."HDMI 1"  بشكل متكرر لتحديدFUNCTION  اضغط على،ولالستمتاع بالصوت من جهاز تحويل اإلشارات الخاص بك

رمادي
CENTER

TV

If you do not use a set-top box, skip to “3 Perform “Easy Setup”” on the reverse side.
To enjoy sound from your set-top box, press FUNCTION repeatedly to select “HDMI 1.”
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AUDIO IN
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Connecting your set-top box/توصيل جهاز تحويل اإلشارات
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جهاز تحويل
اإلشارات

Main unit

HDMI cable*2
2*
HDMI كبل

الوحدة الرئيسية
SUR R
Rear of the main unit

الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية
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*1 A High Speed HDMI cable is supplied.
*2 Not supplied.
BDV-E380 is the model used for illustration purposes.
. هو الطراز المستخدم ألغراض التوضيحBDV-E380 الطراز

TV

AUDIO

. عالي السرعة مرفقHDMI  كبل1*
. غير مرفق2*
Continue to “3 Perform “Easy Setup””/«"Easy Setup"  إجراء3«  تابع إلى

2-B

3

Connect with video cords

التوصيل باستخدام أسالك الفيديو

Do not insert a disc before performing the “Easy Setup”.

If you completed “2-A Connect with HDMI cables (recommended),” skip to “3 Perform “Easy Setup.””

."Easy Setup" ال تقم بإدخال أحد األقراص قبل إجراء

.»"Easy Setup"  إجراء3«  فتخط إلى،») (موصى بهاHDMI  التوصيل باستخدام كبالت2-A« إذا قمت بإكمال

Connecting your TV/توصيل التلفاز

1. Insert batteries into the remote.
VIDEO IN

TV

.أدخل البطاريات داخل جهاز التحكم عن بُعد

تلفاز

Video cord

قم بتنفيذ اإلعدادات األساسية بواسطة اتباع اإلرشادات
" باستخدامEasy Setup" التي تظهر على الشاشة في
.  و///

*2

سلك الفيديو

///,

[Easy Setup is now complete.] appears when “Easy
Setup” is complete.

Digital optical cord
Make this connection to enjoy TV sound via the system.

*1

1*

4. Perform basic settings by following
the on-screen instructions in “Easy
Setup” using /// and .

DIGITAL OUT
OPTICAL

] عندما يكتملEasy Setup is now complete.[ يظهر

سلك رقمي بصري
.قم بإجراء هذا التوصيل لالستمتاع بصوت التلفاز من خالل النظام
2*

."Easy Setup"

2. Connect the AC power cords of the
main unit and your TV to the AC power
outlet, and then turn on the power of
the main unit and your TV.

Rear of the main unit

الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية
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Connecting your set-top box/توصيل جهاز تحويل اإلشارات
If you do not use a set-top box, skip to “3 Perform “Easy Setup.””
To enjoy sound from your set-top box, press FUNCTION repeatedly to select “SAT/CABLE.”
.»"Easy Setup"  إجراء3«  فتخط إلى،إذا كنت ال تستخدم جها ًزا لتحويل اإلشارات
."SAT/CABLE"  بشكل متكرر لتحديدFUNCTION  اضغط على،ولالستمتاع بالصوت من جهاز تحويل اإلشارات الخاص بك
Set-top box

Perform “Easy Setup”
"Easy Setup" إجراء

DIGITAL OUT

VIDEO OUT

VIDEO IN

COAXIAL

جهاز تحويل
اإلشارات

TV

تلفاز
Video cord*2
2*

سلك الفيديو

Digital coaxial cord*2
Make this connection to enjoy set-top box sound via the system.
2*

Rear of the main unit

الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية

سلك رقمي متحد محور
.قم بإجراء هذا التوصيل لالستمتاع بصوت جهاز تحويل اإلشارات من خالل النظام
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R
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*1 Supplied with Saudi Arabian models only.
*2 Not supplied.

TV

AUDIO

. مرفق مع الطرز السعودية فقط1*
. غير مرفق2*

قم بتوصيل أسالك التيار المتردد الخاصة بالوحدة
الرئيسية وجهاز التلفاز الخاص بك بمأخذ التيار
 ثم قم بتشغيل طاقة الوحدة الرئيسية وجهاز،المتردد
.التلفاز
3. Switch the input selector on your TV
so that system screens like the ones
below appear on the TV screen.

قم بتشغيل محدد اإلدخال في التلفاز حتى تظهر شاشات
.النظام مثل الشاشات التالية على شاشة التلفاز
Starting up

“Easy Setup” screen

بدء التشغيل

"Easy Setup" شاشة

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

 ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة.اكتمل اإلعداد الرئيسي
للحصول على تفاصيل حول كيفية االستمتاع بتشغيل األسطوانات
.والعديد من الوظائف األخرى

