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تعليمات السالمة الهامة

ُيرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسالمة واالستخدام واالحتفاظ بها

تعليمات السالمة الهامة
اقرأ هذه التعليمات.. 1
احتفظ بهذه التعليمات.. 2
انتبه إلى جميع التحذيرات.. 3
اتبع جميع التعليمات.. 4
ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.. 5
ال تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.. 6
 ال تقم بسد أي فتحات للتهوية. قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.. 7
 ال تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر )بما في . 8

ذلك مكبرات الصوت( ينتج عنه حرارة.
 قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه باألقدام أو الضغط عليه، خصوًصا عند القوابس وعند مقابس األجهزة التكميلية ونقطة خروجها . 9

من الجهاز.
ال تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.. 10
 قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم االستخدام لفترات طويلة.. 11
 قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من األشكال، مثل . 12

تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عدم عمله 
بشكل اعتيادي أو سقوطه.

هذا الرمز يعني أن هناك جهًدا كهربائًيا غير معزول ويشتمل على خطورة داخل علبة المنتج وقد يشكل خطر حدوث صدمة 
كهربائية.

هذا الرمز يعني أن هناك تعليمات هامة متعلقة بالتشغيل والصيانة في هذا الدليل.

يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثيٌر على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.

لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.	 
يجب عدم تعريض هذا المنتج لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل أواني الزهور، 	 

على المنتج أو بالقرب منه.
أبِق المنتج بعيًدا عن مصادر اللهب والحرارة. يجب عدم وضع أي مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو 	 

بالقرب من المنتج.
ال تقم بإجراء أي تبديالت غير مصَرح بها لهذا المنتج.	 
ال تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذ المنتج.	 
ال تستخدم المنتج في السيارات أو على متن القوارب.	 
سلك السماعة وكبالت التوصيل الموجودة في هذا النظام غير معتمدة للتركيب في الحائط. يرجى مراجعة قوانين البناء المحلية لمعرفة 	 

النوع الصحيح للسلك والكبل المطلوب للتركيب في الحائط.
يجب اإلبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.	 

 以下地区安全使用 2000 متر 仅适用于
استخدم على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط.

نظًرا لمتطلبات التهوية، ال تنصح Bose بوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعها في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة. 	 
توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.	 
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المعلومات التنظيمية

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC  ومعايير ترخيص الصناعة الكندية فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشرطين 
التاليين: )1( أن هذا الجهاز قد ال يتسبب في حدوث تداخل ضار، و )2( أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل 

الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.
يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإلشعاع حسب لجنة FCC ومعايير الصناعة الكندية المبينة للناس عامة. يجب تركيب هذا الجهاز 

وتشغيله على مسافة 20 سم على األقل بين المبرد وجسمك. ويجب عدم تحديد موضع مشترك أو تشغيل جهاز اإلرسال هذا باالرتباط 
مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

هذا الجهاز لالستخدام الداخلي فقط للحد من احتمال حدوث تداخل ضار في النظم األخرى ذات القنوات المشتركة.
W52 لالستخدام الداخلي فقط

فئة جهاز االستقبال = 2
تعلن شركة Bose بهذا الموجب أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات األساسية لتوجيه EU/2014/53  والشروط األخرى ذات 

الصلة وجميع المتطلبات األخرى لتوجيه االتحاد األوروبي. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطابق في موقع: 
www.Bose.com/compliance

تاريخ التصنيع: يشير العدد الثامن في الرقم المتسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم »7« إلى سنة 2007 أو 2017.
عالمة وشعارات كلمة  ®Bluetooth هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc ويتم استخدام هذه العالمات 

.Bose Corporation بموجب ترخيص من شركة
SoundTouch وتصميم note الالسلكي هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Bose Corporation في الواليات المتحدة ودول أخرى.

 .Wi-Fi Alliance®  هي عالمة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi
Bose: 1-877-230-5639 المقر الرئيسي لشركة

حقوق الطبع والنشر لعام ©2017 محفوظة لشركة Bose Corporation. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو 
توزيعه أو حتى استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.
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بناء نظام الترفيه لديك
سماعات Virtually Invisible® 300 الخلفية تعد جزًءا من وحدات نظام الترفيه المنزلي. فهي متوافقة مع مكبر 

الصوت SoundTouch® 300 ووحدة صوت الباص Acoustimass® 300 )غير مرفقة(. يمكنك إقران وحدة 
صوت الباص السلكًيا مع مكبر الصوت المجسم في أي وقت للحصول على صوت أكثر جودة وعمًقا.

www.Bose.com المحلي أو قم بزيارة موقع Bose®  لشراء هذه األنظمة، اتصل بموزع

تفريغ المحتويات
قم بتفريغ العلبة الكرتونية بعناية وتأكد من وجود األجزاء التالية:

)2( Virtually Invisible® 300 سماعات)محول تيار متردد )2(جهاز استقبال السلكي )2

كبل سماعات ذو سنين )2(سلك كهربائي )2(*

*يمكن شحنه بأسالك كهرباء متعددة. استخدم سلك الكهرباء الخاص بمنطقتك.

في حالة تلف أي جزء، ال تستخدمه. اتصل بموزع  Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عمالء Bose.مالحظةل 

بدء االستخدام

http://www.Bose.com
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بدء االستخدام

إرشادات وضع الجهاز
لتجنب أي تداخل، قم بإبعاد األجهزة الالسلكية األخرى بمسافة 1 – 3 أقدام )0.3 – 0.9 متًرا( عن أجهزة االستقبال 

الالسلكية. قم بوضع السماعات وأجهزة االستقبال الالسلكية في الخارج وبعيداً عن الخزانات الحديدية، ومكونات الصوت/
الفيديو األخرى ومصادر الحرارة المباشرة.

ن توصية وضع الجهازمكوِّ
ضع السماعات على أرجلها المطاطية على سطح ثابت ومستٍو. 	 السماعات الخلفية

ضع السماعات في مستوى ارتفاع األذن أو أعلى في الجزء الخلفي من الغرفة.	 

إذا ُوضعت على رف كتب محاط، قم بوضعها بالقرب من الحافة األمامية للرف. 	 

قم بتوجيه السماعات باتجاه المستمع للحصول على صوت موجه بشكل مباشر تجاه المستمع.	 

قم بتوجيه السماعات باتجاه الجدار الخلفي أو الجانبي للغرفة للحصول على صوت ينعكس عبر 	 
الجدران ليعم الغرفة. 

تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال األول مضبوط على R )يمين(.	 أجهزة االستقبال الالسلكية

تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال اآلخر مضبوط على RL )يسار(. 	 

 ضع السماعة وجهاز االستقبال الالسلكي R في الجانب األيمن من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون.	 

ضع السماعة وجهاز االستقبال الالسلكي L في الجانب األيسر من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون.	 

تأكد من وجود مأخذ تيار متردد )رئيسي( بالقرب من كل جهاز استقبال السلكي. 	 
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بدء االستخدام

تركيب السماعات
يمكنك تركيب السماعات على حوامل بالحائط أو حوامل بالسقف أو حوامل باألرضية أو حوامل منضدة. لشراء هذه 

www.Bose.com المحلي أو قم بزيارة موقع Bose®  الملحقات، اتصل بموزع

 استخدم معدات Bose فقط لحمل السماعات. استخدام أي حوامل غير معتمدة قد يعرض نظام Bose الخاص تنبيهل 
بك ومكوناته للتلف.

http://www.Bose.com
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إعداد السماعات 

توصيل المحوالت
باستخدام مفك البراغي، قم بفك المسمار باتجاه اليسار )عكس عقارب الساعة( لتحرير الوحدات الطرفية للسلك. . 1

قم بتوصيل الطرف األحمر المكشوف للكبل ذي السنين والمحدد بعالمة + بداخل الوحدة الطرفية + الحمراء. . 2

قم بتوصيل الطرف األسود المكشوف للكبل ذي السنين بداخل الوحدة الطرفية – الفضية.. 3

تأكد فقط من توصيل األجزاء المعدنية المكشوفة لكل سلك مكشوف لتجنب تحامل العزل الكهربي مالحظةل 
لألسالك. 

باستخدام مفك البراغي، اربط المسامير باتجاه اليمين )مع عقارب الساعة( لتثبيت األسالك بداخل الوحدات الطرفية.. 4

كرر الخطوات من 1 – 4 لتوصيل المحول اآلخر. . 5
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تحديد إعدادات مفتاح التبديل في أجهزة االستقبال الالسلكية
تتصل سماعاتك بأجهزة االستقبال الالسلكية لالتصال بمكبر الصوت SoundTouch® 300. تكون أجهزة االستقبال 
معدة مسبًقا على القناة اليسرى واليمنى خارج الصندوق. يمكنك استخدام مفتاح التبديل في مقدمة جهاز االستقبال لتعديل 

إعدادات القناة.

تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال األول مضبوط على R )يمين(. . 1

تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال اآلخر مضبوط على L )يسار(. . 2

تأكد أن جهاز االستقبال األول مضبوط دوًما على L )يسار( واآلخر مضبوط على R )يمين(. مالحظةل 

توصيل السماعات
قم بتوصيل المحول بالجزء الخلفي للسماعة.. 1

قم بتوصيل الطرف اآلخر من الكبل ذي السنين بجهاز االستقبال الالسلكي. . 2

ستسمع صوت نقرة أو تشعر بها. 

كرر الخطوات من 1 إلى 2 لتوصيل السماعة األخرى الخاصة بك. . 3

إعداد السماعات 
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إعداد السماعات 

التوصيل بالطاقة الكهربائية
وصل أحد طرفي سلك الكهرباء بجهاز االستقبال الالسلكي.. 1

أدخل الطرف اآلخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.. 2

كرر الخطوات 1 – 2 إلعداد السماعة األخرى الخاصة بك.. 3
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إنهاء اإلعداد

SoundTouch® 300 اإلقران مع مكبر صوت
إلقران السماعات الخلفية السلكًيا مع مكبر صوت SoundTouch® 300، تحتاج إلى ضبط مكبر الصوت على وضع 

اإلقران باستخدام جهاز الريموت كنترول.

1 ..  SoundTouch® اضغط على زر ،SoundTouch® 300 على جهاز ريموت كنترول

اضغط مع االستمرار على  إلى أن يضيء مؤشر االتصال  في مكبر الصوت باللون األبيض. . 2

1

2

بمجرد اإلقران، تصدر السماعات نغمة. يومض مؤشر LED في الجانب الخلفي لجهاز االستقبال الالسلكي 
و يومض مؤشر  في مكبر الصوت باللون األبيض.

إذا لم تقترن سماعاتك مع مكبر الصوت، فراجع الموقع "استكشاف األخطاء وإصالحها" في صفحة 17.مالحظةل 
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إنهاء اإلعداد

التحقق من الصوت
قم بتشغيل التلفزيون.. 1

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو مصدر ثانوي آخر:. 2
قم بتشغيل هذا المصدر.	 
إذا كان المصدر الثانوي موصالً بالتلفزيون، فاختر إدخال التلفزيون المناسب. إذا لم تبرمج جهاز الريموت 	 

كنترول الخاص بـ SoundTouch® 300، فقد تحتاج إلى استخدام جهاز ريموت مختلف.

3 . .SoundTouch® 300 قم بتشغيل مكبر الصوت

أنت تسمع صوت يأتي من سماعاتك الخلفية. 

إذا كنت ال تسمع صوتاً من السماعات الخلفية، فراجع "استكشاف األخطاء وإصالحها" في صفحة 17. مالحظةل 
 .SoundTouch® 300 إذا كنت ال تسمع صوتاً من مكبر الصوت الخاص بك، فراجع دليل المالك لـ

ADAPTiQ®  حول معايرة الصوت
 ADAPTiQ® قم بتشغيل معايرة الصوت SoundTouch® 300 بعد توصيل سماعاتك الخلفية مع مكبر الصوت

للحصول على أفضل أداء صوتي. تقوم ADAPTiQ بتخصيص صوت النظام على أصوات منطقة االستماع لديك عن 
طريق أخذ قياسات خمس أصوات. لتشغيل معايرة صوت، تحتاج لنحو 10 دقائق عندما تكون الغرفة هادئة.

أثناء تشغيل ADAPTiQ، يقوم ميكروفون فوق سماعة رأس ADAPTiQ )المرفقة مع مكبر الصوت 
SoundTouch® 300( بقياس خصائص صوت غرفتك لتحديد جودة الصوت المثالية.

إذا لم يعد لديك سماعة ADAPTiQ، فاتصل بخدمة عمالء شركة ®Bose لطلب قطع الغيار. 

إذا كنت أيًضا تعمل على إقران وحدة صوت الباص Acoustimass® 300 الالسلكية مع مكبر الصوت، مالحظةل 
فقم بإقران وحدة صوت الباص قبل تشغيل معايرة الصوت ADAPTiQ. ارجع إلى دليل البدء السريع أو دليل 

.Acoustimass® 300 المالك الخاص بـ

ADAPTiQ® تشغيل معايرة الصوت
أدخل كبل سماعة الرأس ®ADAPTiQ بداخل موصل ADAPTiQ في الجزء الخلفي من مكبر الصوت.. 1
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إنهاء اإلعداد

ضع سماعة رأس ®ADAPTiQ )المرفقة مع SoundTouch® 300( على رأسك.. 2

3 ..  SoundTouch® اضغط على زر ،SoundTouch® 300 على جهاز ريموت كنترول

اضغط مع االستمرار على    حتى يومض مؤشر جهاز التليفزيون    ومؤشر جهاز ®Bluetooth  على . 4
مكبر الصوت باللون األخضر. 

3

4

. ADAPTiQ تبدأ عملية تشغيل

إذا كنت ال تسمع لغتك، اضغط على    و    في لوحة تنقل الريموت. إلعادة ضبط اللغة، اضغط مع مالحظةل 
االستمرار على  لمدة 10 ثواٍن.

5 ..ADAPTiQ اتبع المطالبات الصوتية لحين اكتمال عملية

إذا سمعت رسالة خطأ وكنت غير قادر على إكمال معايرة الصوت ADAPTiQ، انظر صفحة 19.

افصل سماعة الرأس ADAPTiQ من مكبر الصوت واحفظها في مكان آمن.. 6

إذا قمت بإقران وحدة صوت الباص االختيارية أو نقل النظام أو تركيبه أو نقل أي أثاث، فقم بتشغيل معايرة الصوت 
ADAPTiQ مرة أخرى لضمان جودة الصوت المثالية.
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مؤشرات حالة النظام
تتضمن مقدمة جهاز االستقبال الالسلكي مؤشر LED يوضح حالة النظام. يومض مؤشر LED بناًء على حالة النظام. 

حالة النظامنشاط المؤشر
جاهز لإلقرانوميض كهرماني

موصل بمكبر الصوتأبيض واضح

غير موصل بمكبر الصوتكهرماني ثابت )خافت(

تنزيل تحديث برنامج النظامأبيض وامض

خطأ في البرامج الثابتة — اتصل بخدمة عمالء ®Bose. وميض أحمر

الحصول على معلومات عن النظام
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العناية والصيانة 

التنظيف
قم بتنظيف الجزء الخارجي من السماعات الخلفية بقطعة قماش ناعمة رطبة.	 

ال تستخدم أية سوائل رش بالقرب من السماعات الخلفية. ال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف 	 
تحتوى على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة. 

يجب عدم سكب سوائل أو دخول أجسام في أي فتحة من الفتحات.	 

خدمة العمالء
للحصول على مساعدة إضافية حول السماعات الخلفية:

 	global.Bose.com/Support/VI300 قم بزيارة
 	.Bose® اتصل بخدمة عمالء

معلومات الضمان المحدود
نظامك مغطى بضمان محدود. يتم وضع بيانات الضمان المحدود على بطاقة الضمان في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع 
لبطاقة الضمان لالطالع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك 

بموجب الضمان المحدود.

ال تنطبق معلومات الضمان المقدمة مع هذا المنتج في أستراليا ونيوزيلندا. راجع موقع الويب الخاص بنا على 
www.bose.com.au/warranty أو www.bose.com.nz/warranty للحصول على تفاصيل عن 

الضمان في أستراليا ونيوزيلندا.

المعلومات الفنية
مقنن طاقة اإلدخالل  100 – 240 فولت  50/60 هرتز 30 وات

http://global.bose.com/support/VI300
http://www.bose.co.nz/warranty
http://www.bose.com.au/warranty
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الحصول على معلومات عن النظام

موصل الخدمة
يخصص موصل الخدمة لغرض استخدام الخدمة فقط. ال تقم بإدخال أي كابالت في هذا الموصل.



 

 العربية - 17

إذا واجهت مشكالت بشأن سماعاتك الخلفية فقم باآلتي:
افصل أسالك الكهرباء الخاصة بأجهزة االستقبال الالسلكية، وانتظر لمدة 15 ثانية ثم أدخلها بإحكام في مأخذ تيار 	 

متردد )رئيسي( متصل بالكهرباء. 
ثبت جميع الكبالت. 	 
تحقق من وضع مؤشر حالة النظام )انظر صفحة 14(.	 
قم بوضع السماعات وأجهزة االستقبال الالسلكية بعيًدا عن أي تدخل محتمل )أجهزة السلكية، هواتف السلكية، وأجهزة 	 

التليفزيون والموجات الكهرومغناطيسية وغيرها(.
ضع أجهزة االستقبال الالسلكية والسماعات الخلفية وفًقا إلرشادات وضع الجهاز )راجع صفحة 6(.	 

إذا لم تستطع حل مشكلتك، راجع الجدول أدناه لتحديد األعراض والحلول للمشكالت الشائعة. إذا كنت غير قادر على حل 
.Bose® المشكلة، اتصل بخدمة عمالء

الحلول الشائعة
يعرض الجدول التالي األعراض والحلول الممكنة للمشكالت الشائعة.

الحلالعرض
تأكد أن النظام يعمل بواسطة تفقد مؤشر الحالة )راجع صفحة 14(. 	 ال يوجد كهرباء

افصل أسالك الكهرباء الخاصة بأجهزة االستقبال الالسلكية ومكبر الصوت، وأدخلها بإحكام في 	 
مأخذ تيار متردد )رئيسي( متصل بالكهرباء. كرر عملية اإلقران )راجع صفحة 11(. 

استخدم جهاز الريموت SoundTouch® 300 لتشغيل مكبر الصوت.	 

ال تقوم أجهزة االستقبال 
الالسلكية باإلقران مع مكبر 

الصوت

افصل أسالك الكهرباء الخاصة بأجهزة االستقبال الالسلكية ومكبر الصوت، وأدخلها بإحكام في 	 
مأخذ تيار متردد )رئيسي( متصل بالكهرباء. كرر عملية اإلقران )راجع صفحة 11(.

 	.)SoundTouch® 300 قم بإعادة ضبط مكبر الصوت )راجع دليل المالك الخاص بـ

استكشاف األخطاء وإصالحها
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحلالعرض
قم بإعادة صوت النظام.	 ال يصدر صوت

قم برفع مستوى الصوت.	 

تأكد من خروج الصوت من مكبر الصوت SoundTouch® 300 الخاص بك ) راجع دليل 	 
.)SoundTouch® 300 المالك الخاص بـ

في حالة اتصال مصدرك بجهاز التلفزيون، حدد إدخال التلفزيون الصحيح )راجع دليل المالك 	 
)SoundTouch® 300 الخاص بـ

افصل أسالك الكهرباء الخاصة بأجهزة االستقبال الالسلكية ومكبر الصوت، وأدخلها بإحكام في 	 
مأخذ تيار متردد )رئيسي( متصل بالكهرباء. كرر عملية اإلقران )راجع صفحة 11(.

تأكد من أن األسالك الموجبة والسالبة لكبل السماعات موصولة بإحكام بداخل المحول. 	 
قم بتوصيل المحوالت بالسماعات بإحكام.

تأكد من تعيين جهاز استقبال السلكي واحد إلى القناة L )اليسرى( واآلخر مضبوط على القناة 	 
R )اليمنى(. إذا تم تعيين جهازي استقبال السلكيين على القناة نفسها:

 افصل كاًل من جهازي االستقبال الالسلكيين من منفذ التيار المتردد )التيار الكهربائي . 1
الرئيسي(. 

 قم بتعيين جهاز استقبال السلكي واحد إلى القناة L )اليسرى( واآلخر إلى القناة R )اليمنى(.. 2
 قم بتوصيل كٍل من أجهزة االستقبال الالسلكية مرة أخرى بمنفذ التيار المتردد )التيار الرئيسي(. . 3

قم بتجربة مصادر مختلفة في حال توفر ذلك. 	 صوت رديء أو مشوه. 

إذا لم تنهي عملية معايرة الصوت ®ADAPTiQ بالفعل، فقم بتشغيلها اآلن )راجع صفحة 12(. 	 

تأكد من أن األسالك الموجبة والسالبة لكبل السماعات موصولة بإحكام بداخل المحول. قم 	 
بتوصيل المحوالت بالسماعات بإحكام. 

إذا تم وضع السماعات في كابينة أو على رف، ضعهم بالقرب من الحافة األمامية للرف بقدر 	 
اإلمكان للحصول على أفضل أداء صوتي. 

تحديث برنامج النظام: 	 

1 ..  SoundTouch® اضغط على زر ،SoundTouch® 300 على جهاز ريموت كنترول 
2 . ،  Wi-Fi اضغط مع االستمرار على زر التسمية التوضيحية المقربة  حتى يضيء مؤشر 

، ومؤشر ®SoundTouch  ومؤشر Bluetooth  على  ومؤشر جهاز التلفزيون 
مكبر الصوت باللون األبيض.

قد يستغرق التحديث 10 دقائق أو أكثر. مالحظةلم

تأكد من قدرة جهاز التليفزيون لديك على إخراج الصوت المجسم )ارجع إلى دليل المالك الخاص 	 ال يوجد أي صوت محيطي
بجهاز التليفزيون(. 

تأكد من أن األسالك الموجبة والسالبة لكبل السماعات موصولة بإحكام بداخل المحول. 	 
قم بتوصيل المحوالت بالسماعات بإحكام.

تأكد من تعيين جهاز استقبال السلكي واحد إلى القناة L )اليسرى( واآلخر مضبوط على القناة 	 
R )اليمنى(. إذا تم تعيين جهازي استقبال السلكيين على القناة نفسها:

 افصل كاًل من جهازي االستقبال الالسلكيين من منفذ التيار المتردد )التيار الكهربائي . 1
الرئيسي(. 

 قم بتعيين جهاز استقبال السلكي واحد إلى القناة L )اليسرى( واآلخر إلى القناة R )اليمنى(.. 2
 قم بتوصيل كٍل من أجهزة االستقبال الالسلكية مرة أخرى بمنفذ التيار المتردد )التيار الرئيسي(. . 3
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استكشاف األخطاء وإصالحها

ADAPTiQ® ال يمكن إكمال معايرة الصوت
استمع للمطالبات الصوتية لرسائل الخطأ التالية:

الحلالمشكلةرسالة الخطأ
ال يستطيع الميكروفون 1

الموجود في سماعة الرأس 
®ADAPTiQ اكتشاف 

الصوت.

ثبت جميع كابالت السماعات.	 

 	 ADAPTiQ تأكد من أن فتحة الميكروفون فوق سماعة الرأس
غير مسدودة.

قد تكون سماعة الرأس ADAPTiQ تالفة. اتصل بخدمة 	 
عمالء ®Bose لطلب قطع الغيار. 

الصوت في الغرفة مرتفع 2
للغاية.

أعد تشغيل معايرة صوت ADAPTiQ عندما تكون الغرفة هادئة.

3 ADAPTiQ سماعة الرأس
قريبة جدا من السماعات.

حرك سماعة الرأس ADAPTiQ بعيدا عن السماعات.

تحرك مسافة −1 2 قدم )0.6−0.3 متر( بعيداً عن موقع مواقع االستماع متماثلة للغاية.4
االستماع السابق.

ال تستطيع سماعة الرأس 5
ADAPTiQ أخذ القياسات 

بسبب الحركة.

ثبت رأسك.

بعد حل مشكلتك، يجب أن تقوم بإعادة تشغيل معايرة صوت ADAPTiQ )راجع صفحة 12(. إذا سمعت رسالة خطأ 
مختلفة، فاتصل بخدمة عمالء ®Bose لمزيد من التعليمات. 
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