BOSE MUSIC AMPLIFIER

تعليمات مهمة للسالمة

يُرجى قراءة جميع تعليمات السالمة ،واألمان ،واالستخدام واالحتفاظ بها.
تعلن شركة  Bose Corporationبموجبه أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات األساسية لتوجيه االتحاد األوروبي رقم
 2014/53/EUوشروطه األخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات االتحاد األوروبي األخرى المعمول بها .ويمكن
العثور على إعالن المطابقة الكامل في الموقع التاليwww.Bose.com/compliance :
يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام  2016وجميع لوائح المملكة المتحدة األخرى
المعمول بها .ويمكن العثور على إعالن المطابقة الكامل في الموقع التاليwww.Bose.com/compliance :
تعلن شركة  Bose Corporationبموجب هذا المستند أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات األساسية التي تنص عليها
لوائح األجهزة الالسلكية لعام  2017وجميع لوائح المملكة المتحدة األخرى المعمول بها .ويمكن العثور على إعالن
المطابقة الكامل في الموقع التاليwww.Bose.com/compliance :

تعليمات مهمة للسالمة
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
ال تستخدم سوى قطعة قماش جافة أثناء التنظيف.
ال تقم بسد أي فتحات للتهوية .قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
ال تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها الشركة ال ُمصنِّعة.

و ّكل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين .يجب إجراء الصيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من األشكال ،مثل تلف سلك
التغذية الكهربائية ،أو القابس ،أو انسكاب سائل ،أو سقوط أشياء على الجهاز ،أو تعرضه للمطر ،أو الرطوبة ،أو عدم عمله بصورة
اعتيادية أو سقوطه.

تاهيبنت/تاريذحت
يشير وجود هذا الرمز على المنتج إلى وجود جهد كهربائي غير معزول وخطر داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث
صدمة كهربائية.
هذا الرمز الموجود على المنتج يعني أن هناك تعليمات مهمة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.
يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تتسبب في حدوث خطر االختناق .غير مناسب لألطفال دون  3سنوات.
سطح هذا المنتج من الزجاج المخلوط .تو ّخ الحذر لتجنب االصطدام .في حالة الكسر ،تعامل بعناية مع الزجاج المكسور.
تعرض هذا المنتج للمطر أو قطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة أو الرطوبة
•لتقليل مخاطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية ،ال ّ
وال تضع أوعية ممتلئة بالسائل مثل المزهريات فوق المنتج أو بالقرب منه.
ي مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة) فوق المنتج أو بالقرب منه.
ق المنتج بعيدًا عن مصادر اللهب والحرارة .ال تضع أ ّ
•أب ِ
ُ
مصرح بها لهذا المنتج.
جر أي تبديالت غير
ت
َّ
•ال ِ
•ال تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.
•ال تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.
•يجب اإلبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل الفوري عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.
•استخدم معدات التثبيت التي يتم توريدها مع هذا المنتج فقط.
•ال تقم بالتثبيت على أسطح غير قوية ،أو يوجد خلفها مخاطر مثل التوصيالت الكهربائية أو أنابيب المياه .إذا لم تكن متأكدًا من كيفية
تركيب الكتيفة ،فاتصل بفني تركيب محترف ومؤهل .تأكد من تركيب الكتيفة وفقًا لقوانين البناء المحلية.
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تعليمات مهمة للسالمة
•ال تقم بتركيب هذا المنتج في األماكن التي قد يحدث فيها تكثيف.
•مخصص للتثبيت على األسطح التالية فقط:
–حامل
–لوح جداري ≥  3/8بوصات (10ملم)
–جدران حجرية
–الخشب
إذا تم التثبيت على أسطح بخالف المذكورة أعاله ،فيرجى االتصال بفني تركيب محترف.
نظرا لمتطلبات التهوية ،ال تنصح  Boseبوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعه في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
• ً
•ال تضع المنتج أو تركبه بالقرب من أي مصدر للحرارة ،مثل المدافئ ،أو شبكات التدفئة ،أو ممرات الحرارة ،أو المواقد ،أو أي
جهاز آخر (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج عنه حرارة.
•لتقليل مخاطر نشوب حريق ،ال تضع أي جهاز تدفئة أو طهي أسفل هذا المنتج.
•توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.
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المعلومات التنظيمية والقانونية
ووجد أنه يتوافق مع الحدود المخصصة لجهاز رقمي من الفئة  Bوفقًا للجزء رقم  15من قواعد لجنة
 :ةظحالتم اختبار هذا الجهاز ُ
االتصاالت الفيدرالية ( .)FCCوقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة
سكنية .يولد هذا الجهاز طاقة تردد السلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعّها ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات ،فيمكن أن
يتسبّب في حدوث تداخل ضار في االتصاالت الالسلكية .ومع ذلك ،فال يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب .إذا تسبّب
هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لالستقبال الالسلكي أو التلفزيوني (يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله)،
يُوصى المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
•غيّر اتجاه منتج االستقبال أو هوائي االستقبال أو موضعهما.
•زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
•توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال بها.
•استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.
قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديالت دون موافقة صريحة من شركة  Bose Corporationإلى إلغاء ترخيص المستخدم
لتشغيل هذا الجهاز.
يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة  15من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية ،ومعايير المواصفات القياسية الالسلكية لألجهزة المعفاة من
ترخيص وزارة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا .يخضع التشغيل للشرطين التاليين )1( :أال يتسبّب في حدوث تداخل
ي تداخل يتم استقباله ،بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبّب في تشغيله على نحو غير مرغوب فيه.
ضار ،و( )2أن يقبل أ ّ
يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري لإلشعاع التي حددتها هيئة االتصاالت الفيدرالية ،ووزارة االبتكار والعلوم والتنمية
االقتصادية في كندا للسكان عامةً .يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة  20سم على األقل بين مصدر اإلشعاع وجسمك.
يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز اإلرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.
عند تشغيل هذا الجهاز في نطاق  5250 – 5150ميجا هرتز يكون لالستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في
نظم األقمار الصناعية المتنقلة ذات القنوات المشتركة.
)CAN ICES-3(B)/NMB-3(B
بالنسبة ألوروبا:
نطاقات تردد العملية التشغيلية من  2400إلى  2483.5ميجا هرتز ،ومن  5150إلى  5350ميجاهرتز ،ومن  5470إلى
 5725ميجاهرتز.
الحد األقصى لنقل الطاقة أقل من  20ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.
الحد األقصى لطاقة اإلرسال أقل من الحدود التنظيمية؛ وهو ما يعني أنّ اختبار معدل االمتصاص النوعي  SARغير ضروري
ومستثنى وفقًا للوائح السارية.
يقتصر هذا الجهاز على االستخدام في األماكن المغلقة عند التشغيل في نطاق ترددي يتراوح بين  5150و 5350ميجاهرتز في
جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي المدرجة في الجدول.

بلجيكا

الدانمارك

جمهورية
إيرلندا

بلغاريا
التشيك

ألمانيا
إستونيا

البرتغال
فنلندا

المملكة
المتحدة
(أيرلندا
الشمالية)
اليونان
إسبانيا

فرنسا

قبرص

سلوفاكيا

المجر

النمسا

كرواتيا
إيطاليا

التفيا
رومانيا

ليتوانيا
لوكسمبورج

مالطا
هولندا

بولندا
سلوفينيا

السويد

يشير هذا الرمز إلى أنه يجب أال يتم التخلص من المنتج بالطريقة نفسها المتبعة مع النفايات المنزلية ،بل ينبغي تسليمه إلى
منشأة تجميع مناسبة إلعادة تدويره .يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية ،وصحة اإلنسان،
والبيئة .لمزي ٍد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره ،يُرجى االتصال ببلديتك المحلية ،أو مرفق
التخلص من النفايات ،أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.
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المعلومات التنظيمية والقانونية

اللوائح الفنية لألجهزة ذات الترددات الالسلكية منخفضة الطاقة

ي جهاز
ي شركة أو مؤسسة أو مستخدم تغيير ترددات أو تعزيز طاقة اإلرسال أو تغيير السمة األصلية أو األداء في أ ّ
يُحظر على أ ّ
من األجهزة المعتمدة ذات الترددات الالسلكية منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية لالتصاالت
( .)NCCال تؤثر األجهزة ذات الترددات الالسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات وال تتداخل مع االتصاالت القانونية (إن
وجدت) ،وفي حال حدوث تداخل ،يجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن تتم إزالة هذا التداخل .االتصاالت القانونية
المذكورة تعني أن االتصاالت الالسلكية تعمل وفقًا لقانون إدارة االتصاالت .يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة
عُرضة للتداخل من قِبل االتصاالت القانونية أو األجهزة المشعة لموجات الراديو .ISM

جدول حالة الطاقة الخاصة بالمنتج

يمتثل المنتج ،وفقًا لمتطلبات التصميم اإليكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة  2009/125/ECوكذلك التصميم
اإليكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة ولوائح معلومات الطاقة (التعديل) (الخروج من االتحاد األوروبي) لعام ،2020
مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالية :الالئحة (المفوضية األوروبية) رقم  1275لسنة  ،2008بصيغتها المعدلة
بموجب الئحة (االتحاد األوروبي) رقم  801لسنة  .2013المنتج مزود بخاصية .HiNA
معلومات حالة الطاقة المطلوبة

أوضاع الطاقة
وضع االستعداد

وضع االستعداد الشبكي

استهالك الطاقة في وضع الطاقة المحدد ،عند إدخال
 230فولت 50/هرتز

≤  0.5واط

® ،Wi-Fiو،Ethernet
و®Bluetooth≤  3.0واط

الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع

<  2.5ساعة

≤  20دقيقة

استهالك الطاقة في وضع استعداد الشبكة في حال توصيل
جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة
الالسلكية عند إدخال  230فولت 50/هرتز

غير متوفر

≤  3.0واط

إجراءات تنشيط/إلغاء تنشيط منفذ الشبكة الالسلكية .سيؤدي
إلغاء تنشيط جميع الشبكات إلى تمكين وضع االستعداد.

 :Wi-Fiإللغاء التنشيط ،أدخل مشبك ورق رفيعًا في الفتحة الموجودة في الجانب
الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين حتى يومض المصباح
الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون األبيض  3مرات.
 :Bluetoothإللغاء التنشيط ،امسح قائمة إقران  .Bluetoothاضغط مع
ثوان.
االستمرار على زر  Bluetooth lالموجود في مضخم الصوت لمدة 10
ٍ
إلعادة التنشيط ،عليك االتصال بأحد مصادر .Bluetooth
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المعلومات التنظيمية والقانونية

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين
أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها
المواد والعناصر السامة أو الخطرة
اسم الجزء
مركبات ثنائي
الفينيل متعدّد الكلور
()PCB
األجزاء المعدنية
األجزاء البالستيكية
السماعات
الكبالت

الرصاص
()Pb

الزئبق
()Hg

الكادميوم
()Cd

سداسي التكافؤ
()CR(VI)

ثنائي الفينيل
متعدّد البروم
()PBB

أثير ثنائي الفينيل
المعالج بالبروم
()PBDE

X

O

O

O

O

O

X
O
X
X

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

تم إعداد هذا الجدول وفقًا ألحكام المعيار .SJ/T 11364
:Oيشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار
.GB/T 26572
:Xيشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على األقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من الحد األقصى
لمتطلبات معيار .GB/T 26572

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان
اسم الجهاز :مضخم الصوت ،تعيين النوع437308 :
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها
الوحدة

الرصاص
()Pb

الزئبق
()Hg

الكروم سداسي
التكافؤ ()Cr+6

الكادميوم
()Cd

ثنائي الفينيل ال ُمعالج
بالبروم ()PBB

إثير ثنائي الفينيل متعدد
البروم ()PBDE

مركبات ثنائي الفينيل
○
○
○
○
متعدّد الكلور ()PCB
○
○
○
○
األجزاء المعدنية
○
○
○
○
○
األجزاء البالستيكية
○
○
○
○
السماعات
○
○
○
○
الكبالت
مالحظة  "○":1تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة ال تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.
مالحظة  :2يشير " "-إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع اإلعفاء.

○
○
○
○
○

تاريخ التصنيع :تشير الخانة الثامنة في الرقم المسلسل إلى سنة التصنيع؛ إذ يشير الرقم " "2إلى  2012أو .2022
المستورد في الصينTower D, : Level 6, Bose Electronics (Shanghai) Company Limited,
Shanghai 201100 No. 2337 Gudai Rd. Minhang District,
المستورد في االتحاد األوروبيBose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands :
المستورد في المكسيكBose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, :
Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo,
 Ciudad de México, C.P. 11000رقم الهاتف+5255 (5202) 3545 :
المستورد في تايوانBose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, :
 ،Zhongshan Dist. Taipei City 10480رقم هاتف تايوان+886-2-2514 7676 :
المستورد في المملكة المتحدةBose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, :
 ،Kent, ME4 4QZبالمملكة المتحدة
القدرة المقننة على اإلدخال 240 – 100 :فولت

 50/60هرتز 240 ،واط

معرف  CMIITعلى الملصق الموجود أسفل المنتج.
يوجد ّ
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المعلومات التنظيمية والقانونية

يُرجى استكمال سجالتك واالحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل على الملصق الموجود أسفل المنتج.
الرقم المسلسل_______________________________________________________________ :
رقم الموديل437308 :
يُرجى االحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك .يمكنك اآلن تسجيل منتج  Boseالخاص بك .يمكنك القيام بذلك بسهولة من خالل
االنتقال إلى worldwide.Bose.com/ProductRegistration

معلومات األمان

يتميز هذا المنتج بقدرته على تلقي تحديثات أمان تلقائية من  .Boseولتلقي تحديثات األمان التلقائية ،يجب عليك إكمال
عملية إعداد المنتج في تطبيق  Bose Musicوتوصيله باإلنترنت .وإذا لم ت ُكمل عملية اإلعداد ،فستتح ّمل مسؤولية
تثبيت تحديثات األمان التي توفرها .Bose

تُع ّد  ،Amazonو ،Alexaو ،Amazon musicوجميع الشعارات ذات الصلة عالمات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.
أو الشركات التابعة لها.
تُعد  ،Appleوشعار  ،Appleو ،Apple Musicو AirPlayعالمات تجارية لشركة ،Apple Inc.و ُمسجّلة في الواليات
المتحدة األمريكية ودو ٍل أخرى.
إن استخدام بطاقة " "Works with Appleيعني أنه قد تم تصميم أحد الملحقات للعمل بصورة خاصة مع التقنية المذكورة في
البطاقة ،وأنه قد تم التصديق عليه من قِبل المطور ليفي بمعايير أداء .Apple
ي استخدام
العالمة التجارية النصية Bluetooth®وشعاراتها هي عالمات تجارية ُمسجّلة مملوكة لشركة ،Bluetooth SIGوأ ّ
لهذه العالمات من قِبل شركة  Boseيكون بموجب ترخيص.
إن  ،Googleو ،Google Playو Chromecastهي عالمات تجارية لشركة .Google LLC
يحتوي هذا المنتج على خدمة .iHeartRadio إذ تُعد  iHeartRadioعالمة تجارية ُمسجّلة لشركة iHeartMedia, Inc.
هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة  .Microsoftيُح َ
ظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج
دون الحصول على ترخيص من شركة .Microsoft
 Pandoraهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية ُمسجّلة لشركة  Pandora Media, Inc.تُستخدم بإذن.
يتضمن هذا المنتج برمجيات  Spotifyوالتي تخضع لتراخيص الطرف الثالث الموجودة هنا:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
 Spotifyهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .Spotify AB
® USB Type-Cو® USB-Cهما عالمتان تجاريتان مسجلتان لدى .USB Implementers Forum
 Wi-Fiهي عالمة تجارية مسجلة لشركة.Wi-Fi Alliance®
تُعد  ،Boseو ،Bose Bass Moduleو ،Bose Musicو ،Bose Music Amplifierوشعار ،Bose Music
و ،Bose Noise Cancelling Headphonesو ،QuietComfortو ،SimpleSyncو،SoundLink
و ،SoundLink Revolveو Virtually Invisibleعالمات تجارية لشركة .Bose Corporation
المقر الرئيسي لشركة 1-877-230-5639 :Bose
حقوق الطبع والنشر © لعام  2022محفوظة لشركة  .Boseال يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل ،أو تعديله ،أو توزيعه ،أو
استخدامه بطريق ٍة أخرى دون إذن كتابي مسبق.
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إقرارات الترخيص
لعرض إقرارات الترخيص السارية على مجموعات برامج الطرف الثالث المدمجة بوصفها مكونات لمنتج Bose Music Amplifier
الخاص بك:
1.في مضخم الصوت ،اضغط مع االستمرار على زر  Bluetooth lوزر إعادة الضبط لمدة  15ثانية.
صل كبل  USBبموصل الخدمة في الجزء الخلفي من مضخم الصوت.
2.و ِ ّ
صل الطرف اآلخر للكبل بالكمبيوتر.
3.و ِ ّ
4.أدخل  http://203.0.113.1/opensourceفي نافذة متصفح الكمبيوتر لعرض اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وإقرار
الترخيص (.)EULA
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المحتويات
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المحتويات 13 . .................................................................................................................
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التوصيات14 . ..................................................................................................................
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تنزيل تطبيق 20 . ........................................................................................... Bose Music

مستخدمو تطبيق  BOSE MUSICالحاليون
إضافة مضخم الصوت في الوضع  Mainلحساب حالي21 . ...............................................................
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حالة االستخدام األولى 22 . ....................................................................................................
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المحتويات
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منافذ مضخم الصوت 26 . ....................................................................................................
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إعدادات مضخم الصوت27 . ..................................................................................................
إعدادات السماعة 29 . ..........................................................................................................
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30 . .................................................................................................. Google Assistant
30 . ...................................................................................................... Amazon Alexa
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ّ
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ضبط إعداد مسبق33 . .........................................................................................................
تشغيل إعداد مسبق 33 . ........................................................................................................
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توصيل جهازك المحمول 34 . .................................................................................................
فصل الجهاز المحمول 35 . ....................................................................................................
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المحتويات
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حالة شبكة  Wi-Fiوالطاقة37 . ...............................................................................................
مضخم الصوت في الوضع 37 . ............................................................................... Main
مضخم الصوت في الوضع 37 . .................................................................Supplemental
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الحماية من الحمل الزائد 39 . ..................................................................................................
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المزايا41 . ...............................................................................................................
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إعادة توصيل سماعة  Bose SoundLink Bluetoothأو س ّماعات الرأس 42 . ........................... Bose
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تحديث مضخم الصوت 43 . ...................................................................................................
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تنظيف مضخم الصوت 43 . ...................................................................................................
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ضمان محدود43 . ..............................................................................................................
المعلومات الفنية 44 . .........................................................................................................

11

|

ARA

المحتويات
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أول 45 . ....................................................................................................
ّ
حلول أخرى 45 . ...............................................................................................................
أعِد ضبط مضخم الصوت51 . ................................................................................................
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ربط كتيفات التثبيت 52 . .......................................................................................................
تعليق الحامل53 . ...............................................................................................................
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مواصفات المعدات 56 . ........................................................................................................
تعليق كتيفة التثبيت57 . ........................................................................................................
تعليق مضخم الصوت60 . .....................................................................................................
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استخدام كبل ضوئي61 . .......................................................................................................
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محتويات علبة المنتج

المحتويات
تأكد من إدراج األجزاء التالية:

UP

FRONT

WALL MOUNT

RACK MOUNT

كتيفة التثبيت

UP

FRONT

براغي الحامل لتثبيت الحامل ()3

براغي الوصالت لتثبيت الحامل ()3

WALL MOUNT

RACK MOUNT

Bose Music Amplifier

سلك الكهرباء*

كتيفة تثبيت الحامل

*يمكن شحنه بأسالك كهربائية متعددة .استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.
 :ةظحالفي حالة تلف جزء من مضخم الصوت ،ال تستخدمه .اتصل بموزع Boseالمعتمد أو اتصل بخدمة
عمالء .Bose
تفضل بزيارةsupport.Bose.com/BMA :
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تركيب مضخم الصوت

التوصيات
•ثبت مضخم الصوت في األماكن المغلقة.
•تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.
•لتجنّب أي تداخل ،أبعد األجهزة الالسلكية األخرى بمسافة  3 – 1أقدام ( 0.9 – 0.3متر) عن مضخم الصوت.
•ألفضل أداء ،ضع مضخم الصوت في منطقة جيدة التهوية.
•ضع مضخم الصوت على رف أو ثبته على حائط.
•عند التركيب على حامل ،تأكد من أن سهم التركيب واأللسنة األربعة مواجهة للجزء األمامي من الحامل
(انظر الصفحة .)55
ً
منفصل لكل مضخم.
•عند تركيب مضخمات صوت متعددة على حامل واحد ،استخدم إطار تثبيت
•عند التركيب على الجدار ،تأكد من أن سهم التركيب واأللسنة األربعة مواجهة ألعلى (انظر الصفحة .)57
 :تاهيبنت
•ضع مضخم الصوت في مكان أقصى درجة حرارة محيطة به أقل من  104درجات فهرنهايت ( 40درجة مئوية).
•احرص على وضع الجزء الخلفي من مضخم الصوت على مسافة  6 –3بوصات ( 15.24 – 7.62سم) على
األقل من أي سطح آخر .ال تعوق تدفق الهواء في الجزء الخلفي لمضخم الصوت.
•ال تضع مضخم الصوت في منطقة مغلقة تماماً .فقد يسبب ذلك في ضعف األداء.

"3 - 6
7.62 - 15.24 cm
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إرشادات توصيل السماعة

•يتطلب زوج واحد من السماعات  4أوم كحد أدنى لكل منها.
•يتطلب زوجين من السماعات  8أوم كحد أدنى لكل منها.
 :هيبنتاستخدم سماعات تم فصل التيار عنها فقط .ال تقم بتوصيل أي موديل سماعات تعمل بالكهرباء .فقد يتسبب القيام
بذلك في تلف الجهاز.

التوصيات بشأن طول أسالك السماعات
أقصى طول

القياس

 30قد ًما ( 9أمتار)

 0.82(18ملم)2

مترا)
 45قد ًما (ً 14

 1.3(16ملم)2

مترا)
 70قد ًما (ً 21

 2.0(14ملم)2
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توصيل السماعات

قبل توصيل السماعات ،تأكد من أن السماعات في موقعها الدائم وتأكد من فصل مضخم الصوت من مأخذ تيار متردد
(المأخذ الرئيسي).
تتكون أسالك السماعات من سلكين معزولين:
•يتم توصيل السلك ال ُمعلّم (مخطط ،أو مضلع ،أو ملون) بالطرف ( )+الموجب.
•يتم توصيل السلك العادي بالطرف (–) السالب.
1 .أخرج طرف التوصيل  Aمن منفذ ( SPEAKERS OUTخرج السماعات).

L L R R
L L R R

L L R R

صل أسالك السماعة بطرف التوصيل .A
2 .و ِ ّ

a .أدخل سلك السماعة األيسر المعلم في طرف التوصيل الموجب L +والسلك العادي في طرف التوصيل
السالب.L -
b .أدخل سلك السماعة األيمن المعلم في طرف التوصيل الموجب R +الموجب والسلك العادي في طرف
التوصيل السالب.R -
L L R R
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توصيل السماعات

3 .اربط المسامير في األطراف باتجاه عقارب الساعة لتثبيت األسالك ،باستخدام مفك براغي صغير مسطح الرأس.

L L R R

4 .أعِد إدخال طرف التوصيل  Aفي منفذ ( SPEAKERS OUTخرج السماعات).

L L R R
L L R R

L L R R

صل الطرف اآلخر لسلك السماعة بالسماعات.
5 .و ِ ّ

للحصول على مزيد من اإلرشادات ،راجع دليل مالك الخاص بالسماعات عبر اإلنترنت.
 :ةظحالاستخدم مادة سليكون محكمة مثل الصق ( RTVمتوفرة في متاجر األجهزة المحلية) لحماية أسالك
توصيالت السماعة الخارجية.
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توصيل السماعات

توصيل سماعات إضافية
يُمكنك توصيل ما يصل إلى زوجين من السماعات بمضخم الصوت للحصول على صوت رائع.
لتوصيل زوج آخر من السماعات ،كرر الخطوات الواردة في "توصيل السماعات" في الصفحة  ،16باستخدام طرف
التوصيل .B

L R R
L L R R

L L R R

 :ةظحالللحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن ،فعند توصيل زوجين من السماعات ،يجب أن
يكونا من نفس موديل السماعات وذلك ألن نفس إعدادات  EQستنطبق على زوجي السماعات.
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التغذية الكهربائية

توصيل مضخم الصوت بالكهرباء
صل سلك الكهرباء بمنفذ ( POWERالطاقة) الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت.
1 .و ّ
2 .أدخل الطرف اآلخر لسلك الكهرباء في مأخذ التيار المتردد (الرئيسي).

يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت ببطء باللون الكهرماني.
 :تاظحال
•في حالة إعداد مضخم الصوت وضبطه على الرئيسي (بشكل افتراضي) ،يُضيء ضوء المصباح الموجود في
الجانب الخلفي من مضخم الصوت بلون أبيض ثابت.
•في حالة إعداد مضخم الصوت وضبطه على الوضع ( Supplementalتكميلي) ،يُضيء ضوء المصباح
الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بلون أخضر ثابت.

استعداد الشبكة
يتحول مضخم الصوت إلى وضع استعداد الشبكة عند توقف الصوت وعدم الضغط على أي أزرار لمدة  20دقيقة.
لتنبيه مضخم الصوت للخروج من وضع استعداد الشبكة ،عليك تشغيل أو استئناف تشغيل الصوت باستخدام تطبيق
 Bose Musicعلى جهازك المحمول أو أعِد االتصال بمصدر .Bluetooth
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إعداد تطبيق BOSE MUSIC

ي
يُتيح لك تطبيق  Bose Musicإعداد مضخم الصوت في الوضع  Mainوالتحكم به (انظر الصفحة  )22من أ ّ
جهاز محمول ،مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي.
باستخدام التطبيق ،يُمكنك ّ
بث الموسيقى ،وإضافة خدمات الموسيقى ،واستكشاف محطات اإلذاعة عبر اإلنترنت،
وتعيين اإلعدادات المسبقة وتغييرها ،واستخدام مساعد الصوت ،وإدارة إعدادات مضخم الصوت في الوضع ،Main
والحصول على التحديثات والميزات الجديدة.
 :ةظحالإذا كنت قد أنشأت حسابًا بالفعل على  Bose Musicلمنتج آخر من منتجات  ،Boseفأضف مضخم
الصوت إلى حسابك الحالي (انظر الصفحة .)21

تنزيل تطبيق BOSE MUSIC
1 .في جهازك المحمول الخاص بك ،نزل تطبيق .Bose Music

BOSE MUSIC

2 .اتبع تعليمات التطبيق إلعداد مضخم الصوت.
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مستخدمو تطبيق  BOSE MUSICالحاليون

إضافة مضخم الصوت في الوضع  MAINلحساب حالي
إلضافة مضخم صوت  ،Bose Musicافتح تطبيق  Bose Musicوأضف مضخم الصوت الخاص بك.
 :تاظحال
•يُمكنك إضافة مضخم الصوت في الوضع  Mainفقط باستخدام تطبيق  .Bose Musicال تُعرض مضخمات
الصوت التكميلية على شبكتك أو في تطبيق .Bose Music
•لتشغيل الصوت نفسه على سماعات متعددة في آن واحد ،يُمكنك تجميع مضخمات الصوت معًا باستخدام تطبيق
 .Bose Musicيُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الصفحة الرئيسية .للمزيد من المعلومات ،تفضّل بزيارة:
support.Bose.com/BMAGrouping

االتصال بشبكة  WI-FIمختلفة
اتصل بشبكة مختلفة إذا تغير اسم الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بك ،أو إذا كنت ترغب في تغيير الشبكة أو إضافة
شبكة أخرى.
ثوان حتى يومض المصباح الموجود في الجزء الخلفي من
1 .اضغط مع االستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 5
ٍ
مضخم الصوت ببطء باللون الكهرماني.

2 .في جهازك المحمول ،افتح إعدادات .Wi-Fi
3 .حدد .Bose Music Amplifier
4 .افتح تطبيق  Bose Musicواتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.
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مضخمات الصوت الرئيسية والتكميلية

يُمكن لمضخم الصوت تشغيل ما يصل إلى زوجين من السماعات .يُمكن ضبطه باعتباره مضخم الصوت في الوضع
( Mainبشكل افتراضي) أو باعتباره مضخم الصوت في الوضع ( Supplementalانظر الصفحة .)27
يتصل مضخم الصوت في الوضع  Mainبشبكتك باستخدام اتصال  Wi-Fiأو كبل إيثرنت (غير مرفق) .يُمكن التحكم
فيه باستخدام تطبيق  ،Bose Musicأو جهازك المحمول ،أو جهاز ممكن به مساعد الصوت المتصل بشبكتك.
يتصل مضخم الصوت في الوضع  Supplementalبمضخم الصوت في الوضع  Mainباستخدام كبل صوت
 RCAويستقبل خرج الصوت من مضخم الصوت في الوضع  .Mainتشغل مضخمات الصوت في الوضع
 Supplementalنفس الصوت الذي يشغله مضخم الصوت في الوضع  ،Mainولكنه ال يعرض على شبكتك،
أو تطبيق  Bose Musicلديك أو جهازك المحمول وال يُمكنه تشغيل إال الصوت الصادر من منفذ  LINE INفقط.
يُمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة مضخمات صوت في الوضع  Supplementalبمضخم الصوت في الوضع
 Mainللحصول على أفضل جودة صوت .يُمكن تهيئة مضخمات الصوت بنا ًء على الموقع أو الحجم في بيئتك،
أو عدد السماعات التي تريد تشغيلها ،أو المكان الذي ترغب في تشغيل الصوت به.
 :تاظحال
•للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن ،فعند توصيل مضخم صوت في الوضع
 Supplementalبمضخم صوت في الوضع  ،Mainيتعين عليك استخدام نفس موديل السماعة وعدد
السماعات لكل مضخم صوت.
•وبنا ًء على بيئتك ،من الممكن توصيل أكثر من أربعة مضخمات صوت تكميلية بمضخم الصوت في الوضع Main
دون التأثير على األداء.

حالة االستخدام األولى
التحكم فيما يصل إلى زوجين من السماعات في نفس المساحة ،حيث تُشغل السماعات نفس الصوت دون تأخير أو مع
وجود القليل من التأخير.
السماعات
Wi-Fi
أو
إيثرنت

SPEAKERS OUT
(خرج السماعات)
السماعات (اختيارية)

( Mainرئيسي)
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الشبكة

مضخمات الصوت الرئيسية والتكميلية

حالة االستخدام الثانية
التحكم في عدة أزواج من السماعات في نفس أكبر ،حيث تعمل جميع السماعات على تشغيل نفس الصوت وإيقاف
تشغيله على آن واحد دون تأخير أو مع وجود القليل من التأخير.
السماعات

السماعات

SPEAKERS OUT
(خرج السماعات)

SPEAKERS OUT
(خرج السماعات)

الشبكة

السماعات (اختيارية)

السماعات (اختيارية)

Wi-Fi
أو
إيثرنت

LINE OUT
LINE IN
( Mainرئيسي)

Supplemental
(تكميلي)

حالة االستخدام الثالثة
التحكم في أنظمة متعددة (مضخم الصوت والسماعات) بصورة مستقلة ،حيث يشغل كل نظام صوتًا مختلفًا.
السماعات
SPEAKERS OUT
(خرج السماعات)
السماعات (اختيارية)

السماعات

( Mainرئيسي)
Wi-Fi

SPEAKERS OUT
(خرج السماعات)

الشبكة

السماعات (اختيارية)

( Mainرئيسي)

 :تاظحال
•كما يُمكن توصيل مضخمات الصوت الرئيسية أيضًا بشبكتك باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة .)24
•للحصول على أفضل جودة صوت ومستوى صوت متوازن ،فعند توصيل أزواج متعددة من السماعات ،يجب أن
تكون من نفس موديل السماعات وذلك ألن نفس إعدادات  EQستنطبق على السماعات.
•لتشغيل الصوت نفسه على جميع السماعات في آن واحد ،يُمكنك تجميع مضخمات الصوت الرئيسية معًا باستخدام
تطبيق  Bose Musicللحصول على أفصل جودة صوت .يُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من الصفحة الرئيسية.
للمزيد من المعلومات ،تفضّل بزيارةsupport.Bose.com/BMAGrouping :
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االتصال بمضخم الصوت في الوضع MAIN

يتصل مضخم الصوت في الوضع  Mainبشبكتك باستخدام تطبيق  Bose Musicأو كبل إيثرنت (غير مرفق).

االتصال باستخدام تطبيق BOSE MUSIC
للتوصيل بمضخم الصوت في الوضع  Mainبشبكتك باستخدام تطبيق  ،Bose Musicانظر الصفحة .20

االتصال باستخدام كبل إيثرنت
 :ةظحالفي حال اتصالك بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت دون إنهاء اإلعداد باستخدام تطبيق  ،Bose Musicلن
قادرا على تشغيل الصوت إال من مصدر .Bluetooth
تصبح ً
صل أحد طرفي نهاية كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت.
1 .وفي جهاز التوجيه لديك ،و ِ ّ
صل طرف النهاية اآلخر للكبل بمنفذ إيثرنت.
2 .وفي مضخم الصوت الرئيسي ،و ِ ّ

مضخم الصوت في الوضع Main

جهاز التوجيه

االتصال بمضخم صوت رئيسي إضافي
يُمكنك توصيل مضخم صوت إضافي في الوضع  Mainمباشرة بجهاز التوجيه (انظر "االتصال باستخدام كبل
إيثرنت") أو بمضخم الصوت األولي في الوضع  Mainمباشرة.
صل أحد طرفي نهاية كبل إيثرنت بمنفذ إيثرنت.
1 .وفي مضخم الصوت الرئيسي ،و ِ ّ
صل طرف النهاية اآلخر للكبل بمنفذ إيثرنت.
2 .وفي مضخم الصوت الرئيسي اإلضافي ،و ِ ّ
مضخم الصوت في الوضع Main

مضخم صوت إضافي في الوضع Main
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مخضمب لاصتالاخضمب لاصتالا
SUPPLEMENTAL
بمضخم صوت في الوضع
عضولا يف توص
االتصال

يمكنك توصيل مضخم صوت في الوضع  Supplementalبمضخم الصوت في الوضع  Mainأو مضخم صوت
آخر في الوضع  Supplementalباستخدام كبل صوت ( RCAغير مرفق).
 :ةظحاليُمكنك توصيل ما يصل إلى أربعة مضخمات صوت في الوضع  Supplementalبمضخم الصوت في
الوضع  Mainللحصول على أفضل جودة صوت .وبنا ًء على طبيعة بيئتك ،من الممكن توصيل مضخمات
صوت إضافية بمضخم الصوت في الوضع  Mainدون التأثير على األداء.

االتصال بمضخم الصوت في الوضع MAIN
صل كبل الموصل األبيض لكبل الصوت بمنفذ  LINE OUTاألبيض
1 .في مضخم الصوت في الوضع  ،Mainو ِ ّ
والموصل األحمر بمنفذ  LINE OUTاألحمر.
صل الموصل األبيض اآلخر بمنفذ  LINE INاألبيض
2 .في مضخم الصوت في الوضع  ،Supplementalو ِ ّ
والموصل األحمر بمنفذ  LINE INاألحمر.
مضخم الصوت في الوضع Main

مضخم الصوت في الوضع Supplemental

االتصال بمضخم صوت إضافي في الوضع Supplemental
صل الموصل األبيض لكبل الصوت بمنفذ  LINE OUTاألبيض والموصل
1 .في مضخم الصوت التكميلي ،و ِ ّ
األحمر بمنفذ  LINE OUTاألحمر.
صل الموصل األبيض اآلخر بمنفذ  LINE INاألبيض والموصل األحمر بمنفذ
2 .في مضخم الصوت اإلضافي ،و ِ ّ
 LINE INاألحمر.

مضخم الصوت في الوضع
Supplemental

مضخم صوت إضافي في الوضع Supplemental
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منافذ مضخم الصوت

المنفذ

الوصف

POWER

يتم تشغيل الطاقة عندما يتم إدخال سلك كهرباء تيار متردد في المنفذ ومن ثم التوصيل في مأخذ
تيار متردد (المأخذ الرئيسي) (انظر الصفحة .)19
يُمكنك من توصيل مضخم الصوت في الوضع  Mainبشبكتك أو توصيل مضخمات صوت متعددة
معًا باستخدام كبل إيثرنت (غير مرفق) .انظر الصفحة .24

LINE OUT
LINE IN

يُمكنك من االتصال بمضخم صوت في الوضع  Supplementalأو مصدر خارجي باستخدام
كبل صوت ( RCAغير مرفق) .انظر الصفحة .61

BASS

يُمكنك من توصيل وحدة  Bose Bass Moduleباستخدام كبل صوت إستريو  3.5مم
(غير مرفق) .انظر الصفحة .40

OPTICAL IN

يُمكنك من تشغيل صوت رقمي من مصدر خارجي باستخدام كبل ضوئي (غير مرفق).
انظر الصفحة .61

SERVICE

منفذ USB Type-C®للخدمة.

SPEAKERS OUT
(خرج السماعات)

يُمكنك من توصيل ما يصل إلى زوجين من السماعات (انظر الصفحة .)18
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ةعامسلاو توصلا مخضم تادادعإ
والسماعة
إعدادات مضخم الصوت

إعدادات مضخم الصوت
تتم تهيئة مفاتيح ( ADVANCED SETTINGاإلعدادات المتقدمة) بناء على رغبتك في كيفية سماع الصوت.
لتهيئة مضخم الصوت ،أدر مفتاح (مفاتيح) ( ADVANCED SETTINGاإلعدادات المتقدمة) المناسب ألسفل.

الوصف

الموضع

الوضع

المفتاح

( Mainرئيسي)

 – Aألعلى

Supplemental
(تكميلي)

 – Aألسفل

N/A

B

مؤجل لالستخدام المستقبلي

( Stereoإستريو)

 – Cألعلى

ضبط خرج الصوت على ( Stereoإستريو)

( Monoأحادي)

 – Cألسفل

ضبط مضخم الصوت على ( Mainرئيسي).
 :ةظحاليُمكن توصيل مضخمات الصوت في الوضع
 Mainبشبكتك باستخدام تطبيق  Bose Musicأو كبل
إيثرنت (غير مرفق) .انظر الصفحة .24
ضبط مضخم الصوت على ( Supplementalتكميلي).
 :تاظحال
•تتصل مضخمات الصوت في الوضع Supplemental
بمضخم الصوت في الوضع ( Mainأو مضخم صوت
آخر في الوضع  )Supplementalباستخدام كبل
صوت  RCAوتشغيل صوت من مضخم الصوت في
الوضع  Mainفي منفذ .LINE IN
•يتعذر توصيل مضخمات الصوت في الوضع
 Supplementalبشبكتك وال تُعرض في تطبيق
.Bose Music

ضبط خرج الصوت على ( Monoأحادي).
 :ةظحاليكون الوضع ( Monoأحادي) هو األفضل عندما
تكون السماعات متباعدة.
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إعدادات مضخم الصوت والسماعة

الوضع

المفتاح

:Line out
مستوى صوت متغير

 – Dألعلى

:Line out
مستوى صوت ثابت

 – Dألسفل

الوصف

الموضع

ضبط مستوى الصوت باستخدام تطبيق .Bose Music
 :ةظحاليعمل هذا اإلعداد على صوت مضخم الصوت
 LINE OUT Mويُسمع من خالل مضخم
في الوضع  ain
الصوت في الوضع .Supplemental
ضبط مستوى الصوت باستخدام جهاز متصل بوحدة التحكم
في مستوى الصوت.
 :تاظحال
•عندما يكون مستوى الصوت ثابتًا ،ال يمكنك ضبط مستوى
الصوت باستخدام تطبيق .Bose Music
•يعمل هذا اإلعداد مع مضخم الصوت في الوضع .Main

 :تاظحال
•يكون الموضع االفتراضي لجميع المفاتيح ألعلى.
•يُمكن تهيئة كل مفتاح بصورة مستقلة.
•في حالة إدارة أحد مفاتيح  ADVANCED SETTINGاثناء تشغيل مضخم الصوت ،ستتم إعادة تعيين مضخم
الصوت.
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إعدادات مضخم الصوت والسماعة

إعدادات السماعة
يُمكنك تشغيل إعدادات  EQمخصصة لسماعات Bose 251 Environmental Speakers
أو  .Bose Virtually Invisible 791بالنسبة لجميع السماعات األخرى ،يُستخدم إعداد  EQبشكل افتراضي.

لتشغيل إعدادا  EQالمخصص لسماعات  Bose 251 Environmental Speakersأو Bose Virtually
 ،Invisible 791أدر مفتاح ( SPEAKER SETTINGإعدادات السماعة) المناسب ألسفل .لتشغيل إعداد EQ
بشكل افتراضي لجميع السماعات األخرى ،اترك المفاتيح ألعلى.
المنتج

المفتاح

الموضع

Bose 251 Environmental Speakers

 – 1ألسفل

 – 2ألعلى

 – 3ألعلى

سماعات Bose Virtually Invisible 791

 – 1ألعلى

 – 2ألسفل

 – 3ألعلى

جميع السماعات األخرى

 – 1ألعلى

 – 2ألعلى

 – 3ألعلى

 :ةظحال
•يكون الموضع االفتراضي لجميع المفاتيح ألعلى.
•في حالة استخدام أي توليفة أخرى بخالف تلك المبينة في الجدول الوارد أعاله ،سيتم استخدام إعداد  EQبشكل
افتراضي.
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استخدم المساعد الصوتي

GOOGLE ASSISTANT
يتوافق مضخم الصوت مع جهاز ممكن به  Google Assistantمتصل بشبكتك .ضبط مضخم الصوت باستخدام
صوتك مع .Google
ابدأ بقول "مرحبًا  ،"Googleثم عليك التحدث بطلبك على < .>amplifier nameعلى سبيل المثال ،حاول تشغيل
الموسيقى المفضلة لديك .ما عليك سوى قول "مرحبًا  ،Googleشغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)".
 :تاظحال
•تأ ّكد من ذكر اسم مضخم الصوت الذي قمت بتعيينه في تطبيق  .Bose Musicإذا كانت مضخمات الصوت
المتعددة تحمل نفس االسم ،فاستخدم االسم الذي تم تعيينه في تطبيق  Google Assistantأو غيّر االسم في
تطبيق .Bose Music
•ال يتوفّر تطبيق  Google Assistantفي بعض البلدان واللغات.
•لمزي ٍد من المعلومات حول ما يمكن لـ  Google Assistantفعله ،تفضّل بزيارة:
https://support.google.com/assistant

AMAZON ALEXA
إذا كان لديك جهاز منفصل متصل بشبكتك مدمج به  ،Alexaفيمكنك التحكم في مضخم الصوت باستخدام األوامر
الصوتية .إلعداد التحكم الصوتي ،يتعين عليك تمكين المهارة وربط حساب  Alexaبحساب  Boseالخاص بك .ومن
ثم ما عليك سؤال الطلب من  Alexaتشغيل الموسيقى.
ابدأ بقول " ،"Alexaثم عليك ذكر طلبك على < .>amplifier nameعلى سبيل المثال ،حاول تشغيل الموسيقى
المفضلة لديك .ما عليك سوى قول " ،Alexaشغل قائمة تشغيل (التمارين) في (غرفة العائلة)".
 :تاظحال
•تأ ّكد من ذكر اسم مضخم الصوت الذي قمت بتعيينه في تطبيق  .Bose Musicإذا كانت مضخمات
الصوت المتعددة تحمل نفس االسم ،فاستخدم االسم الذي تم تعيينه في تطبيق  Alexaأو غيّر االسم في تطبيق
.Bose Music
•ال تتوفر  Alexaفي بعض البلدان واللغات.
•للمزيد من المعلومات حول ما يُمكن أن يفعله  ،Alexaتفضل بزيارة:
https://www.amazon.com/usealexa
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ّ
بث المقاطع الصوتية باستخدام CHROMECAST

يأتي مضخم الصوت مدم ًجا به  .Chromecastوبفضل  Chromecastالمدمج ،يُمكنك ّ
بث المقاطع الصوتية من
خالل التطبيقات المدعومة عن طريق النقر فوق زر .Cast
 :تاظحال
•الستخدام  Chromecastالمدمج ،يجب أن يكون لديك اتصال .Wi-Fi
•كما يتم دعم تطبيقات جديدة بصفة دورية.
هاتفك هو جهاز التحكم عن بُعد
•ما عليك سوى النقر فوق زر  Castمن التطبيقات التي تعرفها بالفعل وتحبها .ال يتطلب األمر عمليات تسجيل
دخول أو تنزيالت جديدة.
•استخدم هاتفك للبحث ،والتشغيل ،واإليقاف المؤقت ،ورفع مستوى الصوت من أي مكان في المنزل.
•وفي أثناء البث ،يُمكنك االستمرار في استخدام الهاتف ألغراض أخرى  -التمرير عبر الوسائط االجتماعية ،وإرسال
رسالة نصية ،والرد على المكالمات.
•استمتع باالستماع إلى الموسيقى في كل مكان في منزلك عند استخدام تنسيق الغرف المتعددة مع مضخمات الصوت
الممكن بها .Chromecast
ترفيه غير محدود ،يتوفر كل شيء وفقًا لجدولك
اختر من بين ماليين األغاني من خدمات الموسيقى المشهورة مثل  ،Pandoraو ،Spotifyو.TuneIn
لتمكين  Chromecastالمدمج ،استخدم تطبيق  .Bose Musicيُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة اإلعدادات.
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ّ
بث المقاطع الصوتية باستخدام AIRPLAY

يتمكن مضخم الصوت من تشغيل مقاطع صوتية باستخدام  ،AirPlay 2والذي يسمح لك ببث المقاطع الصوتية
بسرعة من جهاز  Appleالخاص بك إلى مضخم الصوت.
 :تاظحال
•الستخدام  ،AirPlay 2أنت بحاجة إلى أحد أجهزة  Appleالتي تعمل بنظام التشغيل  iOS 11.4أو اإلصدار
األحدث.
•يجب توصيل جهاز  Appleالخاص بك ومضخم الصوت بشبكة  Wi-Fiواحدة.
•لمزي ٍد من المعلومات حول  ،AirPlayتفضّل بزيارةhttps://www.apple.com/airplay :

ّ
بث المقاطع الصوتية من CONTROL CENTER
1 .في جهاز  Appleالخاص بك ،افتح مركز التحكم.
2 .اضغط مع االستمرار على بطاقة الصوت في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة ،ثم اضغط على أيقونة
.A A
 irPlay
3 .حدد مضخم الصوت الخاص بك.

بث المقاطع الصوتية من التطبيق
1 .افتح أحد تطبيقات الموسيقى (مثل  ،)Apple Musicوحدد مقطعًا لتشغيله.
2 .اضغط على .A
3 .حدد مضخم الصوت الخاص بك.
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تخصيص إعداد مسبق

يمكنك تخصيص اإلعدادات الستة المسبقة لمفضلتك لبث خدمات أو محطات الموسيقى ،أو قوائم التشغيل ،أو الفنانين،
أو األلبومات ،أو األغاني من مكتبة الموسيقي .يمكنك الوصول إلى الموسيقى الخاصة بك في أي وقت بلمسة زر
بسيطة باستخدام تطبيق .Bose Music
 :ةظحالال يمكنك ضبط اإلعدادات المسبقة عندما يكون مصدرك هو اتصال .Bluetooth

ضبط إعداد مسبق
1 .بث الموسيقى باستخدام التطبيق.
2 .أثناء تشغيل الموسيقى ،اضغط مع االستمرار على إعداد مسبق في التطبيق.

تشغيل إعداد مسبق
ق في تطبيق .Bose Music
بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة ،اضغط على إعدا ٍد مسب ٍ
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اتصاالت BLUETOOTH

توصيل جهازك المحمول
1 .اضغط على الزر  Bluetooth lالموجود في الجزء األمامي من مضخم الصوت في الوضع .Main

يومض المصباح الموجود في الجزء األمامي من مضخم الصوت ببطء باللون األزرق.
2 .شغّل ميزة  Bluetoothعلى جهازك المحمول.
 :ةظحاليُعثر عادة على قائمة  Bluetoothفي قائمة اإلعدادات.
3 .حدد مضخم الصوت الخاص بك من قائمة األجهزة.
 :ةظحالابحث عن االسم الذي أدخلته لمضخم الصوت الخاص بك في تطبيق  .Bose Musicإذا لم تقم بتسمية
مضخم الصوت الخاص بك ،يظهر االسم االفتراضي.

Bose Music Amplifier

بمجرد التوصيل ،سيضيء مصباح الضوء الموجود في الجزء األمامي لمضخم الصوت بلون أزرق ثابت ثم
يتالشى إلى األسود .يظهر اسم مضخم الصوت في قائمة األجهزة المحمولة.
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اتصاالت BLUETOOTH

فصل الجهاز المحمول
استخدم تطبيق  Bose Musicلقطع اتصال جهازك المحمول.
 :ةحيصنيمكنك أيضًا استخدام إعدادات  Bluetoothالموجودة في جهازك المحمول .ويؤدي تعطيل ميزة Bluetooth
على جهازك إلى قطع االتصال بجميع األجهزة األخرى.

إعادة توصيل أحد األجهزة المحمولة
.l B
اضغط على الزر  luetooth
وسيحاول مضخم الصوت االتصال بآخر األجهزة التي تم االتصال بها.
 :تاظحال
•تأكد من تمكين ميزة  Bluetoothعلى جهازك المحمول.
•يجب أن يكون الجهاز في نطاق  30قد ًما ( 9أمتار) وأن يتم تشغيله.

توصيل جهاز محمول إضافي
يُمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة األجهزة الخاصة بمضخم الصوت.
 :ةظحاليمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.
1 .اضغط مع االستمرار على  lحتى يومض المصباح الموجود في الجزء األمامي من مضخم الصوت ببطء
باللون األزرق.
2 .في جهازك المحمول ،حدد مضخم الصوت من قائمة األجهزة.
 :ةظحالتأكد من تمكين ميزة  Bluetoothعلى جهازك المحمول.

مسح قائمة األجهزة الخاصة بمضخم الصوت
ثوان حتى يومض المصباح الموجود في الجزء األمامي من مضخم
1 .اضغط مع االستمرار على  lلمدة 10
ٍ
الصوت باللون األزرق  3مرات
2 .احذف مضخم الصوت من قائمة  Bluetoothعلى جهازك.
تم مسح جميع األجهزة .مضخم الصوت جاهز لالتصال بجهاز (انظر الصفحة .)34
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حالة مضخم الصوت

 BLUETOOTHوحالة الخطأ
يوضح ضوء المصباح الموجود على الجانب األمامي من مضخم الصوت حالة اتصال  Bluetoothالخاص بجهازك
المحمول وتنبيهات الخطأ.
 Bluetoothوحالة الخطأ

نشاط الضوء

حالة النظام

يومض ببطء باللون األزرق

جاهز لالتصال بالجهاز المحمول

أزرق وامض

االتصال بالجهاز المحمول

لون أزرق ثابت ثم يتالشى إلى
األسود

متصل بالجهاز المحمول

يومض باللون األزرق  3مرات

تم مسح قائمة األجهزة

يومض باللونين األزرق واألحمر
ثوان
لمدة 3
ٍ

تم تعطيل اتصال Bluetooth()Supplemental
خطأ جسيم (المعدات) – اتصل بخدمة عمالء Bose

أحمر ثابت

 :ةظحاليومض ضوءا المصباحين في الجانب األمامي والخلفي لمضخم الصوت بلون
أحمر ثابت في آن واحد.
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حالة مضخم الصوت

يوضح ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت قدرة  ،Wi-Fiوالطاقة ،وحالة النظام.
حالة شبكة  Wi-Fiوالطاقة ،والنظام

حالة شبكة  WI-FIوالطاقة
مضخم الصوت في الوضع Main
يعرض حالة اتصال  Wi-Fiوالطاقة لمضخم صوت في الوضع .Main
نشاط الضوء

حالة النظام

يومض ببطء باللون األبيض

التشغيل

أبيض ثابت

تم التشغيل

يومض ببطء باللون الكهرماني

جاهز إلعداد شبكة Wi-Fi

كهرماني ثابت

إعداد شبكة  Wi-Fiقيد التقدم

يومض ببطء باللون األبيض

االتصال بشبكة Wi-Fi

أبيض ثابت

متصل بشبكة Wi-Fi

مضخم الصوت في الوضع Supplemental
يعرض حالة الطاقة لمضخم صوت في الوضع .Supplemental
نشاط الضوء

حالة النظام

يومض ببطء باللون األخضر

التشغيل

أخضر ثابت

تم التشغيل
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حالة مضخم الصوت

حالة التحديث ،وإعادة التعيين ،والخطأ
يعرض حالة تحديثات البرنامج ،وإعادة التعيين ،وتنبيهات الخطأ.
نشاط الضوء

حالة النظام

أبيض وامض

جار التحديث
ٍ

أبيض ثابت

اكتمل التحديث

يومض باللون األحمر  3مرات

اكتملت إعادة التعيين

كهرماني ثابت

خطأ في شبكة ( Wi-Fiالمأخذ الرئيسي) – اتصل بخدمة عمالء Bose

يومض باللون الكهرماني  4مرات

خطأ غير خطير (خطأ في اتصال الشبكة أو خطأ في المصدر)
خطأ جسيم (المعدات) – اتصل بخدمة عمالء Bose

أحمر ثابت

 :ةظحاليومض ضوءا المصباحين في الجانب األمامي والخلفي لمضخم الصوت بلون
أحمر ثابت في آن واحد.
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توصلا مخضم ةلاح
الخصائص المتقدمة

تعطيل/تمكين قدرة WI-FI
أدخل مشبك ورق رفيعًا في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع االستمرار لمدة ثانيتين
حتى يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون األبيض  3مرات.

 :ةظحاليعمل تعطيل/تمكين قدرة  Wi-Fiأيضا ً على تعطيل/تمكين خاصية .Bluetooth

الحماية من الحمل الزائد
تخفض خاصية الحماية من الحمل الزائد لمضخمات الصوت تلقائيا ً الحد األقصى إلخراج الطاقة لمنع سخونة مضخم
الصوت أكثر من الالزم .وقد يحدث ذلك عندما يعمل مضخم الصوت بصوت مرتفع لمدة طويلة أو إذا تم تركيبه في
مكان محدود التهوية .يعود الحد األقصى الكامل لإلخراج تلقائيا ً عندما يبرد مضخم الصوت.
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توصيل منتجات BOSE

توصيل وحدة BOSE BASS MODULE
يُمكنك توصيل وحدة  Bose Bass Moduleبمضخم الصوت باستخدام كبل صوت إستريو  3.5ملم (غير مرفق).
 :تاظحال
سمك  3.5ملم إستريو ومحميًا.
•يجب أن يكون كبل الصوت ُ
•إذا كنت ال تملك كبل صوت بسمك  3.5ملم ،فتفضل بزيارة  Bose.com/BM500أو Bose.com/BM700
لشراء كبل  15قد ًما ( 4.5أمتار) يُمكنك أيضًا شراء هذا الجزء من متجر األجهزة اإللكترونية المحلي لديك.
صل أحد طرفي نهاية كبل الصوت بسمك  3.5ملم بمنفذ . BASS
1 .وفي مضخم الصوت ،و ِ ّ
صل الطرف اآلخر للكبل بمنفذ  BASS INفي وحدة الباص.
2 .و ِ ّ
Bose Bass Module 500

Bose Bass Module 700

 :ةظحاللمزيد من المعلومات حول وحدة الباص الخاصة بك ،يرجى الرجوع إلى دليل مالك وحدة الباص الخاص
بك .يُرجى التفضّل بزيارة:
Bose.com/BM700 :Bose Bass Module 700
Bose.com/BM500 :Bose Bass Module 500
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BOSE
توصلا مخضم ةلاح
توصيل منتجات

توصيل سماعة  BOSE SOUNDLINK BLUETOOTHأو س ّماعات الرأس
من  BOSEباستخدام تقنية SIMPLESYNC™
بفضل تقنية ™ ،Bose SimpleSyncيمكنك توصيل بعض س ّماعات Bose SoundLink Bluetooth
أو س ّماعات الرأس من  Boseبمضخم الصوت لالستمتاع بطريقة جديدة لسماع موسيقاك وأفالمك.

المزايا
تجربة استماع شخصية :االستماع إلى التلفزيون أو الموسيقى دون إزعاج اآلخرين من خالل توصيل سماعات الرأس
 Boseبمضخم الصوت .استخدم عناصر التح ّكم في مستوى الصوت المستقلة في كل منتج لخفض مضخم الصوت أو
كتمه مع االستمتاع بالصوت في سماعات الرأس الخاصة بك كما تريد.
حجرة أخرى للصوت :استمع إلى األغنية نفسها في غرفتين مختلفتين في الوقت نفسه من خالل توصيل سماعة
 Bose SoundLink Bluetoothالخاصة بك بمضخم الصوت.
 :تاظحال
•تتميز تقنية SimpleSync™بنطاق  Bluetoothيصل إلى  30قد ًما ( 9أمتار) .قد تؤثر الجدران ومعدات
البناء على االستقبال .وقد يكون النطاق أعلى بنا ًء على طبيعة بيئتك.
•ال يمكنك بث المقاطع الصوتية باستخدام مصدر  Bluetoothعند استخدام تقنية.SimpleSync™

المنتجات المتوافقة
يمكنك توصيل معظم سماعات  Bose SoundLink Bluetoothبمضخم الصوت ،باإلضافة إلى سماعات
الرأس .Bose
تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:
•سماعة Bose SoundLink Revolve+ Bluetooth
•سماعة Bose SoundLink Mini Bluetooth
•سماعة Bose SoundLink Color Bluetooth
•Bose Noise Cancelling Headphones 700
•سماعات الرأس  Bose QuietComfort 35الالسلكية
كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام .للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة:
worldwide.Bose.com/Support/Groups
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BOSE
توصلا مخضم ةلاح
توصيل منتجات

االتصال باستخدام تطبيق Bose Music
لتوصيل س ّماعات  Bose SoundLink Bluetoothأو س ّماعات الرأس  Boseالخاصة بك بمضخم الصوت،
استخدم تطبيق  .Bose Musicللمزيد من المعلومات ،تفضّل بزيارة:
worldwide.Bose.com/Support/Groups
 :تاظحال
•تأ ّكد من أن المنتج الذي تقوم بتوصيله قيد التشغيل ،وعلى بُعد  30قد ًما ( 9أمتار) من مضخم الصوت ،وجاهز
للتوصيل بجهاز آخر .للمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بمنتجك.
•يمكنك توصيل منتج واحد فقط في كل مرة بمضخم الصوت.

إعادة توصيل سماعة  BOSE SOUNDLINK BLUETOOTHأو س ّماعات
الرأس BOSE
شغّل سماعة  Bose SoundLink Bluetoothأو سماعات الرأس .Bose
ستحاول السماعة أو سماعات الرأس الخاصة بك االتصال بآخر جهاز  Bluetoothتم االتصال به ،بما في ذلك
مضخم الصوت.
 :تاظحال
•يجب أن يكون مضخم الصوت في النطاق ( 30قد ًما ،أو  9أمتار) وفي وضع التشغيل.
•إذا لم تتصل السماعة الخاصة بك ،فانظر "ال يُعيد مضخم الصوت االتصال بسماعة Bose SoundLink
 Bluetoothتم االتصال بها مسبقًا" في الصفحة .50
•إذا لم يتم توصيل سماعات الرأس الخاصة بك ،فراجع "ال يُعيد مضخم الصوت االتصال بسماعات الرأس Bose
التي تم االتصال بها مسبقًا" في الصفحة .50

42

|

ARA

ةنايصلاو ةيانعلا
والصيانة
العناية

تحديث مضخم الصوت
مضخم الصوت في الوضع Main
يتم تحديث مضخم الصوت في الوضع  Mainتلقائيًا عند االتصال بتطبيق  Bose Musicوشبكة  Wi-Fiلديك.

مضخم الصوت في الوضع Supplemental
1 .أدر مفتاح  Aألعلى لضبطه على مضخم الصوت في الوضع .Main
2 .أضف مضخم الصوت إلى تطبيق ( Bose Musicانظر الصفحة .)24
يتم تحديث مضخم الصوت تلقائيًا .عند اكتمال التحديث ،يُضيء ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي
لمضخم الصوت بلون أبيض ثابت.
3 .أدر مفتاح  Aألسفل للعودة إلى مضخم الصوت في الوضع .Supplemental

تنظيف مضخم الصوت
ّ
نظف سطح مضخم الصوت بقطعة قماش ناعمة وجافة.
استخدم ملحق فرشاة على مكنسة كهربائية لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

 :تاهيبنت
•افصل سلك الكهرباء من مأخذ التيار المتردد (المأخذ الرئيسي) قبل التنظيف.
•ال تستخدم أي سوائل رش بالقرب من مضخم الصوت .ال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف
تحتوي على كحول أو أمونيا أو مواد كاشطة.
تتسرب إلى أي فتحة.
•ال تدع السوائل
ّ

قطع الغيار والملحقات
يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خالل مركز خدمة عمالء .Bose
تفضل بزيارةsupport.Bose.com/BMA :

ضمان محدود
مضخم الصوت مغطى بضمان محدود .تفضل بزيارة موقعنا على worldwide.Bose.com/Warranty
للحصول على تفاصيل الضمان المحدود.
لتسجيل المنتج الخاص بك ،قم بزيارة  worldwide.Bose.com/ProductRegistrationللحصول على
التعليمات .ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.
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المعلومات الفنية

المواصفات

القيمة

األبعاد

 8 1⁄4بوصات عرض ×  8 1⁄4بوصات عمق ×  2 9⁄10بوصات ارتفاع ( 21سم ×  21سم ×  7.3سم)

الوزن (مضخم الصوت
فقط)

 4.8أرطال ( 2186جرا ًما)

معدل الطاقة المقننة

 100-240فولت

حساسية اإلدخال

إدخاالت 2Vrms :RCA

نسبة اإلشارة إلى
الضوضاء ()S/N

> 100ديسيبل

طاقة اإلخراج (المتوسط
المستمر)

 125واط  /قناة الحد األدنى في  8أوم من  20هرتز إلى  20كيلو هرتز مع ما ال يزيد عن %0.1
التشوه التوافقي الكلي
من
ّ

 50/60هرتز 240 ،واط

من  32إلى  95درجة فهرنهايت (من  0إلى  35درجة مئوية)
نطاق درجة الحرارة

 :ةظحالوبنا ًء على طبيعة بيئتك ،من الممكن التشغيل خارج نطاق درجة الحرارة الموصى بها
دون تأثر األداء.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

جرب هذه الحلول ً
أول
ّ
إذا واجهتك مشكالت بشأن مضخم الصوت:
•تأكد من أن مضخم الصوت متصل بمأخذ تيار متردد (المأخذ الرئيسي) متصل بالكهرباء.
•ثبت جميع الكبالت وأسالك السماعة.
•تحقق من حالة مضخم الصوت (انظر الصفحة .)36
•ضع مضخم الصوت وجهاز المحمول بعيدًا عن أي تداخل محتمل (أجهزة توجيه السلكية ،هواتف السلكية ،وأجهزة
التلفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها).
•حرك مضخم الصوت ضمن النطاق الموصى به لجهاز التوجيه الالسلكي أو الجهاز المحمول الخاص بك بغرض
الحصول على عملية تشغيل مالئمة.
•راجع دليل المالك السماعة الخاص بك.

حلول أخرى
األعراض والحلول للمشكالت الشائعة .وإذا كنت غير قادر
إذا لم تستطع حل المشكلة لديك ،فراجع الجدول أدناه لتحديد
َ
على حل هذه المشكلة ،فيُرجى االتصال بخدمة عمالء .Bose
تفضل بزيارةworldwide.Bose.com/contact :
العَ َرض

الحل
تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع ( Mainانظر الصفحة .)27
اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور.
صل الجهاز المحمول الخاص بك ومضخم الصوت بشبكة  Wi-Fiواحدة.
و ِ ّ
م ّكن ميزة  Wi-Fiعلى الجهاز المحمول الذي تستخدمه لإلعداد.
عليك تغيير المتصفح االفتراضي على جهازك المحمول.

تعذر استكمال إعداد الشبكة

أغلق التطبيقات األخرى المفتوحة.
أعد تشغيل جهازك المحمول وجهاز التوجيه.
ضع مضخم الصوت في نطاق جهاز التوجيه.
أعِد ضبط مضخم الصوت(انظر الصفحة .)51
إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كال النطاقين بسعة  2,4جيجاهرتز وسعة  5جيجاهرتز ،فتأكد
من اتصال ك ٍل من الجهاز المحمول ومضخم الصوت بالنطاق ذاته.
عليك إلغاء تثبيت تطبيق  ،Bose Musicوأعِد ضبط مضخم الصوت (انظر الصفحة  )51ثم
أعِد تشغيل اإلعداد.
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العَ َرض

الحل
تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع ( Mainانظر الصفحة .)27
في حالة ضبط مضخم الصوت على الوضع  Mainواتصال أحد األجهزة بمنفذ إيثرنت ،تأكد من
أنه  Bose Music Amplifierآخر.
في تطبيق  ،Bose Musicحدد اسم الشبكة الصحيح ،وأدخل كلمة مرور الشبكة (تحسس حالة
األحرف).
تأكد من اتصال مضخم الصوت وجهازك المحمول بشبكة  Wi-Fiواحدة.
م ّكن ميزة  Wi-Fiعلى الجهاز المحمول الذي تستخدمه لإلعداد.
أغلق التطبيقات المفتوحة األخرى على جهازك المحمول.
في حالة توصيل مضخمات صوت متعددة باستخدام الكبل ،يُرجى خفض عدد المضخمات المتصلة.
صل مضخم الصوت في الوضع  Mainبالشبكة باستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة .)24
و ِّ

تعذر االتصال بالشبكة

في حالة االتصال بشبكتك باستخدام كبل إيثرنت:
•افحص الكبل (انظر الصفحة .)24
•استخدم كبل إيثرنت مختلفًا (انظر الصفحة .)24
إذا تغيرت معلومات شبكتك ،فانظر الصفحة .21
أعد تشغيل جهازك المحمول وجهاز التوجيه.
إذا كان جهاز التوجيه لديك يدعم كال النطاقين بسعة  2.4جيجاهرتز وسعة  5جيجاهرتز ،فتأكد
من اتصال ك ٍل من الجهاز (المحمول أو الكمبيوتر) ومضخم الصوت بالنطاق ذاته.
ً
مميزا للتأكد من اتصالك بالنطاق الصحيح.
 :ةظحالأعطِ كل نطاق اس ًما
أعد تعيين جهاز التوجيه.
إذا تم االتصال بشبكة مختلفة ولم يطالبك التطبيق باإلعداد ،فانتقل إلى الشاشة الرئيسية وأضف
مضخم الصوت الخاص بك.

ال يعمل تطبيق Bose
 Musicعلى الجهاز
المحمول

تأكد من توافق جهازك المحمول مع تطبيق  Bose Musicوتلبيته للح ّد األدنى من متطلبات
النظام .لمزيد من المعلومات ،راجع متجر التطبيقات على جهازك المحمول.
عليك إلغاء تثبيت تطبيق  Bose Musicعلى جهازك المحمول ثم أعد تثبيت التطبيق
(انظر الصفحة .)20
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الحل
إذا تم توصيل زوجين من السماعات ،فاستخدم طراز سماعة واحدًا.
تأكد من أن السماعات متوافقة :يتطلب زوجًا واحدًا من السماعات  4أوم كحد أدنى لكل منها،
ويتطلب زوجين من السماعات  8أوم كحد أدنى لكل منها.
استخدم تطبيق  Bose Musicلتجميع مضخمات الصوت في الوضع Main
(انظر الصفحة .)21

صوت رديء أو مشوه

في حالة توصيل مضخم الصوت بمصدر خارجي باستخدام كبل صوت  RCAأو كبل ضوئي،
تأكد من أنه تم اإلعداد باستخدام تطبيق ( Bose Musicانظر الصفحة .)20
في حالة التوصيل باستخدام كبل إيثرنت أو كبل صوت :RCA
•عليك تخفيض عدد مضخمات الصوت.
•تحقق من كبل اإليثرنت (انظر الصفحة  )24أو كبل الصوت ( RCAانظر الصفحة .)25
•استخدم كبل إيثرنت (انظر الصفحة  )24أو كبل صوت  RCAمختلفًا (انظر الصفحة .)25
في حالة ضبط مضخم الصوت على الوضع  Mainوتوصيل أحد األجهزة بمنفذ إيثرنت ،تأكد من
أنه  Bose Music Amplifierآخر.
أدخل أسالك السماعات بإحكام في أطراف التوصيل الموجودة في الجانب الخلفي للسماعات
وفي لوحة موصالت مضخم الصوت .تأكد من أنه ال توجد أسالك فردية تتالمس عبر أطراف
التوصيل (انظر الصفحة .)16

صوت متقطع أو ال يوجد
صوت

تأكد من أن مصدر الموسيقى الخارجي متصل بإحكام بالمدخالت التناظرية (األحمر واألبيض)
أو الضوئية األخرى.
أوقف أي تطبيقات أخرى لبث الصوت أو الفيديو.
عليك إلغاء كتم الصوت في مضخم الصوت والجهاز المحمول أو رفع مستوى صوته.
افصل سلك الكهرباء ثم أعد توصيله بعد دقيقة واحدة.
أعد تشغيل جهاز توجيه جهازك المحمول.
تأكد من عدم كتم الصوت أو خفضه للغاية.

التداخل (صوت مشوه)

اجعل مضخم الصوت بعيدا ً عن األغراض المعدنية ،ومكونات الصوت/الفيديو األخرى ،ومصادر
الحرارة المباشرة (انظر الصفحة .)14
عليك تغيير قناة جهاز التوجيه أو نطاقه .راجع دليل مالك جهاز التوجيه الخاص بك.
صل مضخم الصوت في الوضع  Mainباستخدام كبل إيثرنت (انظر الصفحة .)24
و ِّ
تأكد من أن أسالك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة )16

السماعات ال تعمل

افصل التيار المتردد عن مضخم الصوت لمدة ثالث دقائق .أعد توصيل الكهرباء بمضخم
الصوت (انظر الصفحة .)19
شغّل المحتوى باستخدام تطبيق .Bose Music
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الحل
تأكد من أن أسالك السماعات في حالة جيدة.

سماعة واحدة ال تعمل

تسمع قنوات اإلستريو
اليمنى واليسرى على
السماعات الخطأ

افصل السلك من السماعة التي تعمل واربطه بالسماعة التي ال تعمل .وإذا كانت السماعة ال تعمل،
فقد تكون المشكلة بالسماعة وليست بسلك السماعة.
افصل سلك السماعة من موصل طرف التوصيل .وقم بتوصيله بالمحطة الطرفية األخرى .وإذا
كانت السماعة تعمل ،قد تكون المشكلة هي سلك السماعة األخرى .استبدل سلك السماعة .وإذا
كانت السماعة ال تعمل ،فقد تكون المشكلة في قناة مضخم الصوت.
تأكد من أن أسالك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة )16
تأكد من أن كبالت التناظر ذات اللون األحمر واألبيض متصلة بشكل صحيح ،األحمر باألحمر
واألبيض باألبيض في مضخم الصوت وفي مصدر الموسيقى الخارجية.
تأكد من أن أسالك السماعة متصلة بشكل صحيح (انظر الصفحة  )16إذا لم تكن كذلك ،فيمكن أن
يتم التشغيل بمستوى صوت غير صحيح.

صوت الباص أو صوت
التريبل ضعيف

تأكد من أن السماعات متوافقة :يتطلب زوجًا واحدًا من السماعات  4أوم كحد أدنى لكل منها،
ويتطلب زوجين من السماعات  8أوم كحد أدنى لكل منها.
تأكد من أن مضخم الصوت المتوفر في تطبيق  Bose Musicمحدث.
اضبط مستوى صوت الباص أو التريبل باستخدام تطبيق .Bose Music

ال يمكنك توصيل جهازك
المحمول باستخدام اتصال
Bluetooth

تأكد من ضبط مضخم الصوت على الوضع ( Mainانظر الصفحة .)27

أوقف تشغيل خاصية  Bluetoothفي جهاز المحمول الخاص بك ثم أعد تشغيلها .احذف مضخم
الصوت من قائمة  .Bluetoothأعِد توصيله مجددًا (انظر الصفحة .)34
تأكد من استخدامك لجهاز محمول ذي  Bluetoothمتوافق.
ال يمكن تشغيل صوت
Bluetooth

تأكد من أنك على بُعد  30قد ًما من مضخم الصوت ،وال توجد عوائق معدنية كبيرة في المسار.
احذف مضخم الصوت من قائمة  Bluetoothعلى جهازك المحمول .أعِد توصيله مجددًا (انظر
الصفحة .)34
أجر جميع التحديثات.
أجر إعداد تطبيق  Bose Musicأوالً ثم ِ
ِ
صل جهاز محمول آخر (انظر الصفحة .)35
و ِّ
امسح قائمة إقران مضخم الصوت (انظر الصفحة  .)35أعِد توصيله مجددًا (انظر الصفحة .)34
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الحل
تأكد من تشغيل مضخم الصوت وتأكد من وجوده ضمن النطاق المحدد (انظر الصفحة .)19
تأكد من اتصال جهاز  Appleومضخم الصوت الخاص بك بشبكة  Wi-Fiواحدة.

ال يمكن بث المقاطع
الصوتية باستخدام
AirPlay

أجر تحديث جهاز  Appleالخاص بك.
ِ
تأكد من تحديث مضخم الصوت (انظر الصفحة .)43
إذا تعذّر عليك العثور على أيقونة  AirPlay Aفي تطبيق الموسيقى الذي تقوم بالبث منه،
فعليك بث الصوت من مركز التحكم.
للحصول على مزيد من الدعم ،تفضل بزيارةhttps://www.apple.com/airplay :
تأكد من أن الجهاز الممكن به  Google Assistantمتصل بشبكتك.
تأكد من إعداد  Google Assistantباستخدام تطبيق ( Bose Musicانظر الصفحة .)30
 :ةظحاليجب إعداد مضخم الصوت وتوصيله بشبكة  Wi-Fiباستخدام تطبيق .Bose Music
صل جهازك المحمول بشبكة .Wi-Fi
و ِّ

ال يستجيب Google
Assistant

تأ ّكد من وجودك في بلد يتوفر به .Google Assistant
تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق .Google Assistant
تأكد من توافق جهازك المحمول.
تأكد من ذكر االسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق .Bose Music
تأكد من أنك تستخدم حساب الخدمة الصوتية نفسه في تطبيق Bose Music
وتطبيق .Google Assistant
للحصول على مزيد من الدعم ،تفضل بزيارةhttps://support.google.com/assistant :
تأكد من أن تتحدث إلى جهاز منفصل مدمج به  Alexaمتصل بشبكتك.
تأكد من إعداد  Alexaباستخدام تطبيق ( Bose Musicانظر الصفحة .)30
 :ةظحاليجب إعداد مضخم الصوت وتوصيله بشبكة  Wi-Fiباستخدام تطبيق .Bose Music
صل جهازك المحمول بشبكة .Wi-Fi
و ِّ

 Alexaال يستجيب

تأكد من وجودك في دولة يتوفر بها .Amazon Alexa
تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق .Alexa
تأكد من توافق جهازك المحمول.
تأكد من ذكر االسم الذي قمت بتعيينه في تطبيق .Bose Music
للحصول على مزيد من الدعم ،تفضل بزيارةhttps://www.amazon.com/usealexa :
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يتعذّر توصيل مضخم
الصوت بسماعة Bose
SoundLink
 Bluetoothأو سماعات
الرأس Bose

تأ ّكد من أن سماعتك وسماعات الرأس الخاصة بك قيد التشغيل ،وعلى بُعد  30قد ًما ( 9أمتار)
من مضخم الصوت ،وجاهزة للتوصيل بجهاز آخر .للمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى
دليل المالك الخاص بمنتجك.

ال يُعيد مضخم الصوت
االتصال بسماعة
Bose SoundLink
 Bluetoothتم االتصال
بها مسبقًا
ال يُعيد مضخم الصوت
االتصال بسماعات الرأس
 Boseالتي تم االتصال
بها مسبقًا
تأخر الصوت الذي
يصدر من سماعة
Bose SoundLink
 Bluetoothأو س ّماعات
الرأس  Boseالمتصلة

افصل سماعتك أو سماعات الرأس من األجهزة األخرى المتصلة.
في سماعتك ،استخدم عناصر التح ّكم في المنتج للتنقّل عبر قائمة أجهزة المنتج حتى تسمع اسم
مضخم الصوت الخاص بك .وللحصول على تعليمات خاصة بالمنتج ،راجع دليل مالك السماعة
الخاص بك.
افصل سماعتك أو سماعات الرأس من األجهزة األخرى المتصلة.

االتصال باستخدام تطبيق  .Bose Musicيُمكنك الوصول إلى هذا الخيار من قائمة اإلعدادات.
افصل سماعتك أو سماعات الرأس من األجهزة األخرى المتصلة.
يتعذّر على بعض مكبرات صوت وس ّماعات الرأس  Bose SoundLink Bluetoothتشغيل
الصوت بتزامن كلي عند اتصالها بمضخم الصوت .وللتحقّق م ّما إذا كان منتجك متوافقًا أو ال،
تفضّل بزيارةworldwide.Bose.com/Support/Groups :
ي تحديثات برامج متاحة لسماعتك أو سماعات الرأس الخاصة بك .وللتحقّق من التحديثات،
ثبّت أ ّ
افتح تطبيق  Boseالمالئم لمنتجك من جهازك المحمول أو تفضّل بزيارة btu.Bose.com
من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
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أ ِعد ضبط مضخم الصوت
اضغط على زر التحكم  RESETإلعادة تعيين مضخم الصوت.
 :ةظحالال تؤثر عملية إعادة تعيين مضخم الصوت على تهيئات  ،ADVANCED SETTINGأو تهيئة
 ،SPEAKER SETTINGأو إعدادات الشبكة.

استعادة مضخم الصوت إلعدادات ضبط المصنع
تعمل استعادة مضخم الصوت إلعدادات ضبط المصنع على مسح جميع إعدادات المصدر ،ومستوى الصوت ،والشبكة
من مضخم الصوت وتعيدها إلى إعدادات المصنع األصلية.
أدخل مشبك ورق رفيعًا في الفتحة الموجودة في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ثم اضغط مع االستمرار لمدة
ثوان حتى يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت باللون األحمر  3مرات.
10
ٍ

عند اكتمال االستعادة ،يومض ضوء المصباح الموجود في الجانب الخلفي لمضخم الصوت ببطء بلون كهرماني.
 :ةظحالال تؤثر عملية االستعادة لمضخم الصوت على تهيئات  ،ADVANCED SETTINGأو تهيئة
.SPEAKER SETTING
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يمكنك تركيب مضخم الصوت على حامل (الجانب األيسر أو األيمن) باستخدام كتيفة التثبيت ،وكتيفة تثبيت الحامل،
والمعدات المرفقة.
 :تاهيبنت
•مسموح فقط باستخدام كتيفة التثبيت ،وكتيفة تثبيت الحامل ،والمعدات المرفقة مع مضخم الصوت.
ً
منفصل لكل مضخم.
•عند تركيب مضخمات صوت متعددة على حامل واحد ،استخدم إطار تثبيت
•ال تضع كتيفة التثبيت أو مضخم الصوت وال تركيبهما بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ ،أو شبكات
التبريد ،أو فتحات التدفئة ،أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج عنها حرارة.

ربط كتيفات التثبيت
1 .عليك محاذاة الثقوب الموجودة على كتيفة التثبيت مع الثقوب الموجودة على كتيفة تثبيت الحامل عن طريق جعل
ومشيرا إلى الجانب األمامي من الحامل.
سهم تثبيت الحامل مرئيًا
ً

RACK MOUNT

FRONT

2 .أدخل براغي التوصيل في جميع األماكن المخصصة لها في كتيفة التثبيت وكتيفة تثبيت الحامل.
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3 .اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام ،باستخدام مفك براغي صغير من نوع فيليبس.

تعليق الحامل
1 .عليك محاذاة الثقوب الموجودة في كتيفة تثبيت الحامل مع الحامل.
2 .أدخل براغي الحامل في جميع األماكن المخصصة لها في كتيفة تثبيت الحامل والحامل.

3 .اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام.
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4 .كرر الخطوات من  1إلى  3لتثبيت الجانب اآلخر لكتيفة التثبيت الخاصة بالحامل.

 :ةظحاليُمكنك أيضًا تهيئة التركيب لتثبيت الجانب األيمن للحامل.
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تحديد مكان مضخم الصوت
1 .قم بمحاذاة الفتحات األربعة على الجانب السفلي لمضخم الصوت مع األلسنة األربعة الموجودة على كتيفة التثبيت.

2 .مرر مضخم الصوت برفق مرة أخرى على األلسنة حتى يستقر مكبر الصوت في مكانه ويصدر صوت طقطقة.

 :ةظحالإلخراج مضخم الصوت من كتيفة التثبيت ،مرر مضخم الصوت إلى األمام لتحريره من األلسنة.
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الملحق ب :التثبيت على الحائط

مواصفات المعدات
يمكنك تثبيت مضخم الصوت على حائط باستخدام كتيفة التثبيت والمعدات (غير مرفق) .عند اختيار المعدات ،تأكد من
استخدام المعدات المناسبة لسطح التثبيت المحدد.
العنصر

الخشب

لوح حائط

جدران حجرية

سمك الحائط

 1⁄2بوصة ( 12.8ملم)
أو أكثر سُم ًكا

 3⁄8بوصة ( 9.5ملم)
أو أكثر سُم ًكا

 4بوصات (101.6ملم)
أو أكثر سُم ًكا

لقمة الحفر

 3⁄32بوصة ( 2.4ملم)

 1⁄4بوصة ( 6.4ملم)

 1⁄4بوصة ( 6.4ملم)

براغي خشبية من نوع
فيلبس
( ،4غير متضمنة)

 1 1⁄4 × #10بوصة
 32 × Mملم)
( 5

غير مستخدم

غير مستخدم

مشابك
( ،4غير متضمنة)

#10)(M5
مشابك ألواح جدارية

)M6( #10
مشابك جدران حجرية

غير مستخدم

 :ةظحالالحد األدنى من
متطلبات القدرة المقننة
 10أرطال ( 4536جرا ًما).

 :ةظحالالحد األدنى من
متطلبات القدرة المقننة
 10أرطال ( 4536جرا ًما).

  :ريذحتال تقم بالتثبيت على أسطح غير قوية بما فيه الكفاية أو يوجد خلفها مخاطر مثل األسالك الكهربائية أو أنابيب
المياه .إذا لم تكن متأكدا ً من تركيب كتيفة التثبيت ،فاتصل باختصاصي تركيب مؤهل .تأكد من تركيب الكتيفة
وفقًا لقوانين البناء المحلية.
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الملحق ب :التثبيت على الحائط

تعليق كتيفة التثبيت
 :تاهيبنت
•ال تستخدم إال كتيفة التثبيت التي يتم توريدها مع مضخم الصوت فقط.
•ال تقم بتثبيت الحامل على السقف.
•ال تضع كتيفة التثبيت أو مضخم الصوت وال تركبهما بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ ،أو شبكات
التبريد ،أو فتحات التدفئة ،أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك مضخمات الصوت) تنتج عنها حرارة.
ومشيرا ألعلى.
1 .حدد مكان كتيفة التثبيت على الحائط عن طريق جعل سهم التركيب على الحائط مرئيًا
ً
UP

FRONT

WALL MOUNT

RACK MOUNT
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الملحق ب :التثبيت على الحائط

2 .ضع عالمة على أماكن ثقوب التثبيت األربعة على الحائط من خالل الثقوب الموجودة على كتيفة التثبيت

UP

FRONT

WALL MOUNT

RACK MOUNT

3 .أزل كتيفة التثبيت.
4 .احفر أربعة ثقوب في الحائط.
•في حالة التثبيت على خشب ،احفر ثقوب مقاس  3⁄32بوصة ،ثم تابع الخطوة .5
•إذا كان التثبيت على لوح جداري أو جدار حجري ،فراجع التعليمات الواردة مع المشابك للحصول على حجم
ثقوب مناسبة وتعليمات تثبيت الكتيفة على الحائط.
5 .اعمل على محاذاة كتيفة التثبيت بالثقوب المحفورة.
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الملحق ب :التثبيت على الحائط

6 .أدخل البراغي األربعة (غير متوفرة) في كتيفة التثبيت.
7 .اربط البراغي في اتجاه عقارب الساعة لربطها بإحكام ،باستخدام مفك براغي.

UP

FRONT

WALL MOUNT

RACK MOUNT
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الملحق ب :التثبيت على الحائط

تعليق مضخم الصوت
1 .اعمل على محاذاة الفتحات األربعة الموجودة على الجانب الخلفي لمضخم الصوت باأللسنة األربعة الموجودة على
كتيفة التثبيت.

FRONT
RACK MOUNT

الجانب السفلي من مضخم الصوت

UP
WALL MOUNT

كتيفة التثبيت

2 .مرر مضخم الصوت برفق ألسفل على األلسنة حتى يستقر مضخم الصوت في مكانه ويصدر صوت طقطقة.

 :ةظحالإلخراج مضخم الصوت من كتيفة التثبيت ،مرر مضخم الصوت ألعلى لتحريره من األلسنة.
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بمصدر خارجي
ةينفلا تامولعملا
الملحق ج :التوصيل

يُمكنك توصيل مضخم الصوت في الوضع  Mainبمصدر تناظري أو رقمي باستخدام كبل صوت  RCAلمصدر
تناظري أو كبل ضوئي لمصدر رقمي (كال الكبلين غير متوفرين).
 :ةظحاللتشغيل الصوت من مصدر خارجي ،يجب إعداد مضخم الصوت باستخدام تطبيق ( Bose Musicانظر
الصفحة .)20

استخدم كبل صوت RCA
صل كبل الموصل األبيض لكبل الصوت  RCAبمنفذ  LINE OUTاألبيض والموصل
1 .في المصدر الخارجي ،و ِ ّ
األحمر بمنفذ  LINE OUTاألحمر.
صل الموصل األبيض اآلخر بمنفذ  LINE INاألبيض والموصل
2 .في مضخم الصوت في الوضع  ،Mainو ِ ّ
األحمر بمنفذ  LINE INاألحمر.

استخدام كبل ضوئي
1 .أزل الغطاء الواقي من طرفي الكبل الضوئي.

 :هيبنتقد يؤدي إدخال القابس مع عدم إزالة الغطاء إلى تلف القابس و/أو المنفذ.
2 .أدخل نهاية أحد طرفي الكبل الضوئي في منفذ  OPTICAL OUTالخاص بالمصدر لديك.
 :هيبنتقد يؤدي إدخال القابس في االتجاه الخطأ إلى تلف القابس و/أو المنفذ.
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الملحق ج :التوصيل بمصدر خارجي

3 .وفي مضخم الصوت في الوضع  ،Mainأدخل القابس في منفذ  OPTICAL INبعناية.

 :ةظحاليحتوي المنفذ على باب مفصلي يتأرجح للداخل عند إدخال القابس.
4 .اضغط على القابس بإحكام في المنفذ إلى أن تسمع صوت طقطقة أو تشعر باستقراره في مكانه.
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