LIFESTYLE 600
®

نظام ترفيه منزلي

دليل المالك

تعليمات السالمة الهامة
ُيرجى قراءة جميع تعليمات السالمة ،واألمان ،واالستخدام واالحتفاظ بها.

لمزيد من المعلومات حول نظام الترفيه المنزلي  ،Lifestyle® 600تفضل بزيارة global.Bose.com/Support/LS600
تعلن شركة  Bose Corporationفي هذا الكتيب أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات األساسية لتوجيه االتحاد األوروبي رقم 2014/53/EU
والشروط األخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات االتحاد األوروبي المعمول بها .ويمكن العثور على إعالن المطابقة الكامل في موقع:
www.Bose.com/compliance

تعليمات مهمة للسالمة

1 .اقرأ هذه التعليمات.
2 .احتفظ بهذه التعليمات.
3 .انتبه إلى جميع التحذيرات.
4 .اتبع جميع التعليمات.
5 .ال تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
6 .ال تستخدم سوي قطعة قماش جافة في التنظيف.
7 .ال تقم بسد أي فتحات للتهوية .قم بالتركيب حسب تعليمات جهة الصنع.
8 .ال تقم بتركيب المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة أو ممرات الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك مكبرات
الصوت) ينتج عنه حرارة.
9 .قم بحماية سلك الكهرباء لعدم وطئه باألقدام أو الضغط عليه ،خصوصًا عند القوابس وعند مقابس األجهزة التكميلية ونقطة خروجها من الجهاز.
	10.ال تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.
	11.قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم االستخدام لفترات طويلة.
	12.قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين .يجب إجراء صيانة 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 بشكل اعتيادي أو سقوطه.
هذا الرمز على المنتج يعني أن هناك جهدًا كهربائيًا 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 على أجزاء صغيرة قد تتسبب في االختناق .غير مناسب لألطفال األقل من  3سنوات.
يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية .استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثي ٌر على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.
سطح هذا المنتج من الزجاج المقسى .تو ّخ الحذر لتجنب االصطدام .في حالة الكسر ،تعامل بعناية مع الزجاج المكسور.
•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.
أبق المنتج بعيدًا 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 مصرَ ح 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.
•استخدم هذا المنتج مع مولد الطاقة المرفق فقط.
•يجب اإلبقاء على جهاز الفصل في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة الجهاز كجهاز فصل.
 2000 仅适用于متر 以下地区安全使用
استخدم على ارتفاع أقل من  2000متر فقط.
•نظرً ا لمتطلبات التهوية ،ال تنصح  Boseبوضع المنتج في مكان ضيق مثل وضعه في تجويف بالحائط أو في خزانة مغلقة.
•ال تقم بوضع الحامل أو المنتج أو تركيبه بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل المدافئ أو شبكات التبريد أو المواقد أو أي أجهزة أخرى (بما في ذلك
مكبرات الصوت) ينتج عنها حرارة.
•توجد بطاقة المنتج في أسفل وحدة التحكم.
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المعلومات التنظيمية
 :ةظحالتم اختبار هذا الجهاز ووُ جد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة  Bوف ًقا للجزء رقم  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية (.)FCC
وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية .علمًا بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد طاقة
موجات السلكية واستخدامها وبثها ،وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات .ومع ذلك ،فال
يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة .وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون ،والذي يمكن
التحقق منه من خالل تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله ،فيُرجى من المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
•تغيير اتجاه هوائي االستقبال أو موضعه.
•زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.
•توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال بها.
•استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز 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 يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار ،و( )2أن يقبل هذا الجهاز أي
تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عملية تشغيل غير مرغوب فيها.
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.
يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري لإلشعاع التي حددتها هيئة االتصاالت الفيدرالية ،ووزارة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا.
يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة  20سم على األقل بين المبرد وجسمك.
ويجب عدم تحديد موضع مشترك أو تشغيل جهاز اإلرسال هذا باالرتباط مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة
وف ًقا لقواعد "تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة" دون إذن من  ،NCCال يسمح ألي شركة أو منشأة أو مستخدم بتغيير التردد أو تعزيز نقل
الطاقة أو تغيير السمة األصلية أو األداء في أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة المعتمدة.
المادة الرابعة عشرة
ال تؤثر أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة على أمن الطائرات وال تتداخل مع االتصاالت القانونية؛ إن وجدت ،ويجب على المستخدم وقف التشغيل على
الفور إلى أن يتم منع أي تداخل .االتصاالت القانونية المذكورة تعني االتصاالت الالسلكية التي تعمل وف ًقا لقانون االتصاالت.
يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل االتصاالت القانونية أو األجهزة المشعة لموجات الراديو .ISM
يمتثل المنتج ،وف ًقا لمتطلبات التصميم اإليكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة  ،2009/125/ECمع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند
(المستندات) التالية :الالئحة (المفوضية األوروبية) رقم  1275لسنة  ،2008بصيغتها المعدلة بموجب الالئحة (االتحاد األوروبي) رقم  801لسنة .2013
معلومات حالة الطاقة المطلوبة

أوضاع الطاقة
وضع االستعداد

وضع االستعداد الشبكي

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

≤  0.5واط

جميع أنواع الشبكات ≤  2.0وات

الوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع

<  2.5ساعة

≤  20دقيقة

غير متوفر

≤  2.0واط

استهالك الطاقة في وضع االستعداد الشبكي في حالة توصيل جميع منافذ
الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة الالسلكية عند دخل 230
فولت 50/هرتز

 :Wi-Fiإلغاء التنشيط من خالل الضغط مع االستمرار على زر  Sourceفي وحدة التحكم لمدة
10
ثوان .كرّ ر تلك الخطوة لتنشيط ®.Wi-Fi
ٍ
إجراءات إلغاء تنشيط/تنشيط منفذ الشبكة .سيؤدي إلغاء تنشيط جميع
الشبكات إلى تمكين وضع االستعداد.

 :Bluetoothقم بإلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة اإلقران من خالل القائمة التي تظهر
على الشاشة ،أو الشاشة عن بُعد ،أو تطبيق  .SoundTouchقم بالتنشيط من خالل اإلقران مع
مصدر ®.Bluetooth
إيثرنت :إلغاء التنشيط من خالل إزالة كابل إيثرنت .التنشيط عن طريق إدراج كابل إيثرنت.
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المعلومات التنظيمية
معلومات فنية حول مصدر الطاقة الخارجي

يمتثل مصدر الطاقة الخارجي ،المُرفق مع المنتج والمتوافق مع متطلبات التصميم اإليكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة ،2009/125/EC
مع القاعدة (القواعد) التالية أو المستند (المستندات) التالي :الئحة اللجنة (االتحاد األوربي) رقم .2019/1782
جهة الصنع

.Bose Products B.V

جهة الصنع

.Bose Products B.V

رقم السجل التجاري

36037901

رقم السجل التجاري

36037901

1441 RG Purmerend

العنوان

Gorslaan 60
العنوان

Gorslaan 60
1441 RG Purmerend

The Netherlands

The Netherlands

مُعرّ ف الموديل

PSM88W-213

مُعرّ ف الموديل

S088AP44001252

الجهد الكهربائي لإلدخال

 100فولت  240 -فولت

الجهد الكهربائي لإلدخال

 100فولت  240 -فولت

تردد التيار المتردد لإلدخال

 50هرتز 60/هرتز

تردد التيار المتردد لإلدخال

 50هرتز 60/هرتز

الجهد الكهربائي لإلخراج
التيار الكهربائي لإلخراج

تيار مستمر  44فولت

الجهد الكهربائي لإلخراج

تيار مستمر  10فولت
 1.3أمبير

التيار الكهربائي لإلخراج

 3.3أمبير
 55واط

طاقة اإلخراج

تيار مستمر  10فولت
 1.3أمبير
 3.3أمبير
 55واط

طاقة اإلخراج

 33واط

تيار مستمر  44فولت

 33واط

متوسط الكفاءة النشطة

88.0%

متوسط الكفاءة النشطة

88.6%

الكفاءة عند الحمل
المنخفض ()٪10

79.0%

الكفاءة عند الحمل
المنخفض ()٪10

87.2%

استهالك الطاقة عند عدم
وجود حمل

 0.17واط

استهالك الطاقة عند عدم
وجود حمل

 0.11واط

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 لنقل الطاقة أقل من الحدود التنظيمية مما يعني أن اختبار معدل االمتصاص النوعي  SARغير ضروري ويُستثنى من اللوائح السارية.
يقتصر هذا الجهاز على االستخدام الداخلي عند تشغيله في النطاق الترددي من  5150إلى  5350ميجا هرتز في جميع الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي المدرجة في الجدول.

بلجيكا

الدنمارك

جمهورية أيرلندا

المملكة المتحدة

فرنسا

قبرص

سلوفاكيا

المجر

النمسا

بلغاريا

ألمانيا

البرتغال

اليونان

كرواتيا

التفيا

ليتوانيا

مالطا

بولندا

التشيك

إستونيا

فنلندا

إسبانيا

إيطاليا

رومانيا

لوكسمبورج

هولندا

سلوفينيا
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السويد

المعلومات التنظيمية
جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بالصين
أسماء المواد أو العناصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها
المواد والعناصر السامة أو الخطرة
الرصاص
()Pb

اسم الجزء
ثنائي الفينيل متعدد الكلور ()PCBs

الكادميوم
()Cd

الزئبق
()Hg

سداسي التكافؤ
()CR(VI)

ثنائي الفينيل المعالج بالبروم
()PBB

أثير ثنائي الفينيل
المعالج بالبروم ()PBDE

X

O

O

O

O

O

األجزاء المعدنية

X

O

O

O

O

O

األجزاء البالستيكية

O

O

O

O

O

O

السماعات

X

O

O

O

O

O

الكابالت

X

O

O

O

O

O

يتم إعداد هذا الجدول وف ًقا ألحكام معيار.SJ/T11364
:Oيشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار .GB/T26572
:Xيشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على األقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات تقييد معيار
.GB/T 26572

جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان
اسم الجهاز :نظام الترفيه المنزلي  ،Bose® Lifestyle® 600تسمية النوع421088 ،420132 ،420128 :
المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها
الرصاص
()Pb

الزئبق ()Hg

الكادميوم ()Cd

الكروم سداسي
التكافؤ ()Cr+6

ثنائي الفينيل المعالج
بالبروم ()PBB

إثير ثنائي الفينيل متعدد
البروم ()PBDE

-

○

○

○

○

○

األجزاء المعدنية

-

○

○

○

○

○

األجزاء البالستيكية

○

○

○

○

○

○

السماعات

-

○

○

○

○

○

الكابالت

-

○

○

○

○

○

الوحدة
ثنائي الفينيل متعدد الكلور ()PCBs

مالحظة  "○":1تشير إلى أن النسبة المئوية لمحتوى المادة المحظورة ال تتجاوز النسبة المئوية للقيمة المرجعية الموجودة.
مالحظة  :2ويشير " "-إلى أن المادة المحظورة تتطابق مع اإلعفاء.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية ،بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع نفايات مناسب 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 ،اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

يرجى استكمال سجالتك واالحتفاظ بها

يوجد الرقم المسلسل ورقم الموديل في جانب العلبة الكرتونية.
الرقم المسلسل____________________________________________________________________________ :
رقم الموديل_____________________________________________________________________________ :
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المعلومات القانونية
معلومات األمان

يتميز هذا المنتج بقدرته على تلقي تحديثات أمان تلقائية من  .Boseولتلقي تحديثات األمان التلقائية ،يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في
تطبيق ® SoundTouchوتوصيله باإلنترنت .إذا لم ُتكمل عملية اإلعداد ،فستتحمل مسؤولية تثبيت تحديثات األمان التي توفرها .Bose

إقرارات الترخيص

يمكنك عرض إقرارات الترخيص التي تنطبق على حزم البرامج المُضمنة مع نظام شاشة العرض المنزلية لديك وذلك من خالل تطبيق SoundTouch
أو باستخدام عنوان  IPالخاص بالمنتج.
تطبيق  SoundTouch
1 .من داخل التطبيق ،حدد  > Yإعدادات > حول > الجانب القانوني.
2 .حدد نوع الترخيص القابل للتطبيق.
عنوان IP
1 .احصل على عنوان  IPالخاص بمنتجك وذلك باستخدام إحدى الطرق التالية:
•تطبيق  :SoundTouchمن داخل التطبيق ،حدد  > Yإعدادات > حول .حدد نظام شاشة العرض المنزلية لديك لعرض عنوان .IP
•جهاز توجيه السلكي :راجع دليل مالك جهاز التوجيه الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات.
•النظام :على جهاز الريموت ،اضغط على زر  .SETUPفي قائمة  ،UNIFYحدد  Network > System Infoلعرض عنوان .IP
2 .ومن جهاز متصل بالشبكة الالسلكية ،افتح نافذة المتصفح.
3 .وانتقل إلى  <IP address>/licenses.pdfلعرض إقرارات الترخيص القابلة للتطبيق.
 Appleوشعار  Appleهما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  ،Appleتم تسجيلهما بالواليات المتحدة ودول أخرى App Store .هي عالمة خدمة
لشركة .Apple
يُع ّد  Androidو Google Playوشعار  Google Playعالمات تجارية لشركة .Google LLC
 ،Amazonو ،Amazon Musicو ،Kindleوجميع الشعارات المتعلقة بها هي عالمات تجارية لشركة Amazon, Inc.أو الشركات التابعة لها.
®
ُتعد عالمة كلمة  Bluetoothوشعاراتها عالمات تجارية مُسجّ لة تملكها شركة ،Bluetooth SIG, Inc.وأي استخدام لهذه العالمات من قِبل شركة
 Bose Corporationيكون بموجب ترخيص.
تم تصنيعه بموجب ترخيص من شركة  Dolby Laboratories. Dolbyورمز  Dالمزدوج هما عالمتان تجاريتان
مُسجّ لتان لشركة .Dolby Laboratories
لبراءات اختراع  ،DTSانظر  .http://patents.dts.comتعد العالمات التجارية "مُص ّنع بموجب الترخيص من شركة ،"DTS
والرمز ،و DTSمجتمعًا مع الرمز ،و ،Digital Surroundوشعار  Digital Surroundعالمات تجارية مُسجّ لة أو عالمات
تجارية لشركة  DTSفي الواليات المتحدة و/أو الدول األخرى.
جميع الحقوق محفوظة © لشركة .DTS, Inc
إن مصطلحات  ،HDMIو ،HDMI High-Definition Multimedia Interfaceوشعار  HDMIهي عالمات تجارية أو
عالمات تجارية مسجلة لشركة .HDMI Licensing Administrator, Inc
 iHeartRadioهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .iHeartMedia, Inc
 Deezerهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .Blogmusik SAS
هذا المنتج محمي بموجب بعض حقوق الملكية الفكرية لشركة  .Microsoftيحظر استخدام هذه التقنية أو توزيعها خارج هذا المنتج دون الحصول على
ترخيص من شركة .Microsoft
ودول أخرى.
عالمة  Nهي عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  NFC Forumفي الواليات المتحدة
ٍ
 Pandoraوشعار  Pandoraو Pandora trade dressهي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Pandora Media, Inc
وتستخدم بتصريح.
يُباع اشتراك راديو اإلنترنت  SiriusXMمنفصالً ويتوفر فقط لألشخاص الذين ال تقل أعمارهم عن  18عامًا ويقيمون في الواليات المتحدة وبورتوريكو.
لالشتراك في راديو اإلنترنت  SiriusXMفي الواليات المتحدة ،يجب على العمالء في الواليات المتحدة زيارة الموقع  www.sirius.comأو االتصال
على الرقم .1-888-539-7474
 SiriusXMوجميع العالمات والشعارات ذات الصلة هي عالمات تجارية لشركة  Sirius XM Radio Incوالشركات التابعة لها .جميع الحقوق محفوظة.
 SoundTouchوتصميم  noteالالسلكي هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  Bose Corporationفي الواليات المتحدة ودول أخرى.
يحتوي هذا المنتج على برنامج  Spotifyالذي يخضع لتراخيص األطراف الثالثة المبينة في الرابط التالي:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
 Spotifyهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .Spotify AB
تم تصميمه بتقنية ™ .UEI Technologyبترخيص من شركة © UEI 2000-2016Universal Electronics Inc.
 Wi-Fiهي عالمة تجارية مسجلة لشركة .Wi-Fi Alliance®
 Windowsهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  Microsoft Corporationفي الواليات المتحدة ودول أخرى.
المقر الرئيسي لشركة 1-877-230-5639 :Bose
حقوق الطبع والنشر © لعام  2020محفوظة لشركة  .Bose Corporationيُحظر استنساخ أي جزء من هذا الدليل ،أو تعديله ،أو توزيعه ،أو حتى
استخدامه ألي غرض آخر من دون إذن كتابي مسبق.
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بدء االستخدام

تفريغ المحتويات
تمت تعبئة األجزاء الخاصة بنظام الترفيه المنزلي الجديد ® Lifestyleفي أربع طبقات ،ويحتوي بعضها على عدة
صناديق من المكونات .يتم تحديد كل صندوق برمز يشير إلى محتوياته.

الطبقة األولى
الطبقة الثانية
    

الطبقة الثالثة
الطبقة الرابعة

    

    

	:ةظحا لفي حال تلف جزء من النظام أو تعرض زجاج وحدة صوت الباص الالسلكية ® Acoustimassللكسر،
ال تستخدمه .اتصل على الفور بموزع Bose®المعتمد أو اتصل بخدمة عمالء .Bose
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بدء االستخدام

الطبقة األولى
:

من الصندوق

كبلHDMI™()1

وحدة التحكم ()1

جهاز الريموت كنترول العام ( )1بطاريتين )4( AA

الطبقة الثانية
من الصندوق

:

مولد الطاقة الخاصة بوحدة التحكم ()1

من الصندوق

أسالك الكهرباء (*)4

:

دليل المالك ()1

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

الطبقة الثالثة
:

من الصندوق

سماعات®)4( Jewel Cube

كبل السماعة األمامية ()1

® Jewel Cubeالسماعة
الوسطى ()1

كبالت السماعة الخلفية ()2

)5( A
محوالت  C-2

:

من الصندوق

سماعة الرأس ®)1( ADAPTiQ

جهاز بث األشعة تحت
الحمراء ()IR) (1

مفك البراغي ()1

الطبقة الرابعة
من الصندوق

:

أجهزة االستقبال الالسلكية ()2
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من الصندوق

:

وحدة صوت الباص الالسلكية ®)1( Acoustimass

كبل ضوئي ()1

بدء االستخدام

إرشادات وضع الجهاز
لتجنب أي تداخل ،قم بإبعاد األجهزة الالسلكية األخرى بمسافة  3 – 1قدم ( 0.9 – 0.3متر) عن النظام .ضع النظام
الخاص بك خارج األشياء المعدنية ومصادر الحرارة المباشرة وعلى بعد منها.
مكون
ِّ

المكان الموصى به لوضع المحطة

وحدة التحكم

•ضع وحدة التحكم بالقرب من المكونات الخاصة بك .الوضع الموصى به هو بالقرب من التلفزيون
الخاص بك.
•ال تضع التلفزيون أو أيًا من المكونات األخرى أعلى وحدة التحكم.
•ضع وحدة التحكم في مكان ذي تهوية جيدة.
•تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.
 :ةظحالقم بوضع وحدة التحكم بشكل يسهل الوصول إلى اللوحة الموصالت الخلفية إلى أن يتم
تثبيت النظام بالكامل.

وحدة صوت
الباص الالسلكية
®Acoustimass

•قم بإيقاف وحدة صوت الباص على أرجلها على الحائط نفسه كالتلفزيون أو على أي حائط في الثلث
األمامي من الغرفة.
•اختر سطحً ا ثاب ًتا ومستويًا .فقد يتسبب االهتزاز في تحريك وحدة صوت الباص ،خصوصا ً على
األسطح الملساء كالرخام أو الزجاج أو الخشب المصقول بشدة.
•احرص على إبعاد الجانب األمامي من وحدة صوت الباص على مسافة  3بوصات ( 8سم) على
األقل من أي سطح آخر .يمكن أن يؤثر سد المنفذ الموجود أسفل هذا الجانب على األداء الصوتي.
•تأكد من وجود مأخذ التيار المتردد (الرئيسي) في مكان قريب.

السماعات األمامية

•ضع سماعة واحدة على يسار التلفزيون وواحدة على يمينه.
•إذا وُ ضعت على رف كتب محاط ،فقم بوضعها بالقرب من الحافة األمامية للرف.

السماعة الوسطى

ومستو فوق التلفزيون أو تحته مباشر ًة.
•ضع السماعة الوسطى على سطح ثابت
ٍ

السماعات الخلفية/أجهزة
االستقبال الالسلكية

•ضع السماعات الخلفية ناحية ظهر الغرفة خلف المشاهدين على ارتفاع مستوى األذن (عند الجلوس)
أو أعلى من ذلك إن أمكن.
•تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال األول مضبوط على ( Lيسار).
•تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال اآلخر مضبوط على ( Rيمين).
•ضع السماعة وجهاز االستقبال الالسلكي  Lفي الجانب األيسر من الغرفة في الجهة المقابلة للتلفزيون.
•ضع السماعة وجهاز االستقبال الالسلكي  Rفي الجانب األيمن 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

مثال على وضع النظام
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إعداد النظام

نظرة عامة على نظامUNIFY®
يوجهك نظام التكامل الذكي  UNIFYخالل العملية األولية إلعداد النظام وتهيئته .ويساعدك في اختيار الكابالت
واإلدخاالت الصحيحة وفي برمجة جهاز الريموت كنترول الخاص بنظام Bose®لتشغيل األجهزة الموصلة.
	:ةظحا لقبل أن تبدأ ،تأكد من أنك لديك ساعة واحدة إلعداد النظام.
عنصر القائمة

ما الذي يمكنك فعله

إعداد Bluetooth

تح َّكم في أجهزة  Bluetoothالخاصة بك.

إدارة األجهزة

قم بإضافة جهاز أو ملحق آخر للنظام.

إعداد الشبكة

قم بتوصيل نظامك بالشبكة المنزلية الخاصة بك.

تحديث البرنامج

قم بتحديث برامج النظام.

ماكرو الطاقة

قم بتخصيص زر الطاقة في جهاز الريموت كنترول لتشغيل/إيقاف تشغيل النظام الخاص بك،
والتلفزيون ومصدر  HDMIآخر في وق ٍ
ت واحد.

اإليقاف التلقائي

قم بتعطيل النظام الخاص بك بإيقاف التشغيل تلقائيًا عند عدم وجود إشارة بعد  20دقيقة.

موصل سماعة الرأس

اضبط االستخدام االفتراضي للسماعات األمامية الخاصة بك/إدخال ( AUXراجع صفحة .)35

إعدادات CEC

اضبط وظيفة  CECبوحدة التحكم الخاصة بك.
•التشغيل االفتراضي :يتم تمكين CEC
•تشغيل الوضع البديل :هذا الوضع يمنع أجهزة  CECالمفعَّلة من تغيير المصدر المحدَّد حاليًا
•إيقاف التشغيل :خاصية  CECمغلقة

ADAPTiQ®

ابدأ عملية معايرة الصوت  .ADAPTiQبمجرد االنتهاء ،يقوم خيار القائمة هذا بتعطيل
 ADAPTiQأو تمكينه.

إعدادات جهاز الريموت
الخاص بالتلفاز

قم ببرمجة جهاز الريموت كنترول للتحكم في التلفزيون.

اإلعدادات المتقدمة لصوت
التلفاز

تعرف على المزيد من المعلومات حول  )ARC( HDMIواضبط استخدامك المفضَّل.

إدارة السماعة

قم بإعادة النظر في إعداد سماعة النظام أو إضافة وحدة صوت الباص الالسلكية ®.Acoustimass

اختيار اللغة

قم بتغيير لغة العرض على الشاشة

الدرس التعليمي

مجموعة من اإلجراءات االختيارية لتوجيهك عبر بقية ميزات النظام الخاص بك ،مثل ®.SoundTouch

خروج

أغلق قائمة .UNIFY
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إعداد النظام

إعداد ®UNIFY
الخطوات التالية هي جزء من عملية اإلعداد األولي لنظام :UNIFY
الخطوة

الغرض

إقران جهاز الريموت كنترول

قم بتوصيل جهاز الريموت كنترول الخاص بالنظام بوحدة التحكم.

اختيار اللغة

قم باختيار اللغة الخاصة بك من القائمة التي تظهر على الشاشة.

التوصيل بالشبكة

قم باختيار شبكة  Wi-Fiالمنزلية أو كبل  Ethernetواالتصال بأيٍ منهما.

تحديث البرنامج

قم بتحديث برنامج النظام لتوفير أحدث الوظائف.

السماعات السلكية

قم بتوصيل السماعات األمامية بوحدة التحكم.

السماعات الالسلكية

قم بتوصيل السماعات الخلفية ووحدة صوت الباص الالسلكية ® Acoustimassبوحدة التحكم.

جهاز الريموت الخاص
بالتلفزيون

قم بإعداد جهاز الريموت كنترول الخاص بالنظام للتحكم في التلفزيون.

إضافة أجهزة

قم بتوصيل المصادر اإلضافية الخاصة بك.

إعداد ®ADAPTiQ

يقوم بتخصيص صوت النظام على أصوات منطقة االستماع لديك.

الدرس التعليمي

مجموعة من اإلجراءات االختيارية لتوجيهك عبر بقية ميزات النظام الخاص بك ،مثل تشغيل
®.SoundTouch

بعد االنتهاء من اإلعداد األولي ،يمكنك الوصول إلى قائمة  UNIFYفي أي وقت لتغيير إعداد النظام وتهيئته .اضغط
في جهاز الريموت كنترول لبدء إعدادات .UNIFY
على زر
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استخدام جهاز الريموت كنترول

نظرة عامة على جهاز الريموت كنترول
جهاز الريموت كنترول المتقدم ® Boseوالمزود بموجات السلكية يعمل من أي مكان في الغرفة دون الحاجة إلى
توجيهه نحو وحدة التحكم.
تعتبر الشاشة الخاصة بجهاز الريموت كنترول هي جزء أساسي من مظهر ® .Lifestyleحيث تقوم بتوجيهك عبر
المصادر وإعدادات النظام.
	:ةظحا لال يقوم جهاز الريموت كنترول  Boseبالتحكم في الوظائف الخاصة باألجهزة المتصلة بإدخال ™HDMI
األمامي.

الشاشة

يوفر الوصول إلى
المصادر الموصلة
يقوم بتشغيل أو إيقاف التلفزيون
وضع Teletext

يقوم بتشغيل/إيقاف
نظام Bose®الخاص بك
أزرار الوظائف
(انظر صفحة )18
زر الصفحة الرئيسية

لوحة التنقل
يتحكم في وظيفة DVR
الخاصة بصندوق الكبل

القناة السابقة أو الفصل السابق
أو االختيارات السابقة

يعرض التحكم اإلضافي
الخاص بالجهاز

أدوات التحكم في التشغيل
يفتح ®SoundTouch
لوحة المفاتيح الرقمية .يمكن
أن تقوم األرقام  6 - 1بتشغيل
إعداداتSoundTouch®
المسبقة.

يقوم بتشغيل قائمة
إعداد ®UNIFY

يغير إدخال التلفزيون
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استخدام جهاز الريموت كنترول

استخدام زر SOURCE
استخدام الزر للتبديل بين المصادر المتصلة .قم بالوصول إلى المصادر باستخدام لوحة التنقل على جهاز
يتم
الريموت كنترول.
عند تحديد المصدر ،اضغط على زر  OKالختياره.

أزرار الوظائف
تتوافق األزرار الخضراء والصفراء والزرقاء في جهاز الريموت كنترول مع أزرار الوظائف المرمزة في وظائف جهاز
استقبال القمر الصناعي/قنوات الكابل أو .teletext
•وظائف جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل :راجع دليل مالك جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل.
•وظائف  :Teletextتتوافق مع أرقام الصفحات المرمزة أو العناوين أو االختصارات في شاشة .teletext

ضبط الصوت
لرؤية مستوى الصوت لديك ،راجع شاشة جهاز الريموت كنترول.
•اضغط على  +لرفع مستوى الصوت.
•اضغط على – لخفض الصوت.
لكتم الصوت أو تشغيله.
•اضغط على
	:ةظحا لإذا كنت ال تزال تسمع صو ًتا من سماعات التلفزيون عقب إعداد نظامك ،فقم بتعطيل السماعات من خالل قائمة
اإلعدادات بالتلفزيون.

استخدام زر MORE
من الوصول إلى االختيارات اإلضافية عبر شاشة جهاز الريموت كنترول التي تناسب
يم ِّكنك زر MORE
مصدرك المحدَّد حالياً ،باإلضافة إلى وظائف أخرى للتحكم باألجهزة.
1 .اضغط على

.

2 .اضغط على

أو

الختيار وظيفة على شاشة جهاز الريموت كنترول.

3 .اضغط على .OK

قائمة AV OUTPUT
تعرض قائمة  AV OUTPUTجودة الفيديو الحالية ،ومعدل اإلطارات ،وصيغة الصوت ،وعدد قنوات االتصال في
المصدر المحدَّد حالياً.
1 .اضغط على

في جهاز الريموت كنترول.

2 .اختر .AV OUTPUT
3 .اضغط على زر .OK
4 .اضغط على زر .EXIT
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استخدام جهاز الريموت كنترول

قائمة AV OUTPUT
تم ّكنك قائمة  AV SETTINGSمن ضبط بعض إعدادات األجهزة .يعتمد عدد العناصر الظاهرة على المصدر المحدَّد
حالياً .للوصول إلى القائمة:
في جهاز الريموت كنترول.

1 .اضغط على

2 .اختر .AV SETTINGS
3 .اضغط على زر  OKلعرض قائمة  AV SETTINGSللمصدر الحالي.
أو

4 .اضغط على

لتمييز الخيار الذي تريد تغييره.

5 .اضغط على  OKلتحديد اإلعداد.
6 .اضغط زر EXITعند االنتهاء.
الغرض

إعداداتAV

اضبط مستويات الصوت الثالثي والمركزي والمجسم والخاص بوحدة صوت الباص في نظامك.

نظام AV
مصدر AV

•صوت:
−وضع الحوار ِّ
يعزز من جودة المحادثة.
−يوفر لك وضع الفيديو تشغيالً متواز ًنا لمعظم أوضاع االستماع.
−يضبط الوضع الليلي الحوار والصوت في األجواء العالية.
−يحسِّن وضع الموسيقى من جودة الموسيقى.
• :AV SYNCاضبط التوقيت بين صوت الجهاز الخاص بك والفيديو.
•مسار الصوت :حدد بين مسارات اللغة المتعددة.

اإلشعار

يم ّكن الفالش في شاشة جهاز الريموت كنترول الخاص بك ليعلمك باإلدخال المطلوب.

استعادة اإلعدادات
االفتراضية

يؤدي إلى استعادة مستويات الصوت اإلفتراضية الخاصة بك.

معلومات جهاز الريموت
كنترول

توضح لك الرقم المسلسل ونسخة البرنامج لجهاز الريموت كنترول.

زر إضاءة جهاز الريموت
اضغط على

خلف جهاز الريموت كنترول لإلضاءة الخلفية في أوضاع العرض المظلمة.
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إعداد تطبيق ®SOUNDTOUCH
يسمح لك تطبيق ® SoundTouchبإعداد ® SoundTouchوالتحكم فيه من خالل الهاتف الذكي،أو الجهاز اللوحي أو
الكمبيوتر الخاص بك .عند استخدام التطبيق ،يعمل جهازك الذكي كريموت لوحدة التحكم الخاصة بك.
يمكنك القيام بعدة أشياء من التطبيق ،حيث يمكنك إدارة إعدادات ® ،SoundTouchوإضافة خدمات الموسيقى،
واستكشاف محطات راديو اإلنترنت المحلية والعالمية ،وضبط اإلعدادات المسبقة وتغييرها ،وبث الموسيقى .يتم إضافية
خصائص جديدة بشكل دوري.
	:ةظحا لإذا قمت بالفعل بإعداد SoundTouch®لنظام آخر ،انظر صفحة .21

قم بتنزيل وتثبيت التطبيقSoundTouch®
قم بتنزيل تطبيق ® SoundTouchالخاص بشركة ® Boseعلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

•لمستخدمي أجهزة  :Appleقم بالتنزيل من App Store
•لمستخدمي نظام ™ :Androidقم بالتنزيل من Google Play™ store
•لمستخدمي  :Amazon Kindle Fireقم بالتنزيل من  Amazon Appstoreلنظام Android

اتبع اإلرشادات الموجودة في التطبيق إلكمال اإلعداد ،بما في ذلك إضافة النظام إلى شبكة  Wi-Fiالخاصة بك ،وإنشاء
حساب ® ،SoundTouchوإضافة مكتبة موسيقى واستخدام خدمات الموسيقى.
بمجرد إعداد النظام على شبكة  Wi-Fiالمنزلية ،يمكنك التحكم به من أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي موجود على
الشبكة نفسها.
	:ةحيصنيجب عليك استخدام حساب ® SoundTouchنفسه لجميع األجهزة المتصلة بالنظام بك.
	:ةظحا لإذا كنت قد أضفت نظامك إلى شبكة  Wi-Fiالخاصة بك مسبقاً ،فاختر النظام موجود بالفعل على الشبكة
عندما يطلب منك ذلك في التطبيق.

مركز المالك لتطبيق ®SoundTouch
global.Bose.com/Support/LS600
يوفر هذا الموقع الوصول إلى مركز دعم المالك ،ويشمل ذلك :ملفات دليل المالك ،ومقاالت ،ونصائح ،ودروس ،ومكتبة
الفيديو ،واالشتراك في مجتمع المالك حيث يمكنك نشر األسئلة واألجوبة.
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مستخدمو ® SOUNDTOUCHالحاليون

إضافة النظام لحساب موجود
إذا كنت قد قمت بالفعل بإعداد SoundTouch®على نظام آخر ،فلن تحتاج لتنزيل التطبيق SoundTouch®مرة أخرى.
من داخل التطبيق ،حدد

> إعدادات > إضافة السماعة أو إعادة توصيلها.

يقوم التطبيق بتوجيهك خالل اإلعداد.

قم بتوصيل النظام بشبكة جديدة
إذا تغيرت معلومات الشبكة الخاصة بك ،فأضف نظامك إلى الشبكة الجديدة .يمكنك القيام بهذا بوضع النظام الخاص بك
في وضع اإلعداد.
1 .من داخل التطبيق ،حدد

> إعدادات> سماعة النظام وقم بتحديد نظامك.

2 .اختر ( CONNECT SPEAKERالتوصيل بالنظام).
يقوم التطبيق بتوجيهك خالل اإلعداد.
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تخصيص إعداد مسبق
يمكنك تخصيص الستة إعدادات المسبقة المفضلة 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 ®.SoundTouch
قبل استخدام اإلعدادات المسبقة ،الحظ ما يلي:
•يمكنك ضبط اإلعدادات المسبقة من التطبيق وباستخدام جهاز الريموت كنترول.
•إذا كان مصدر اإلعداد المسبق هو مكتبة الموسيقى ،تأكد من تشغيل الكمبيوتر الذي يقوم بتخزين مكتبة الموسيقى
الخاصة بك وتوصيله بالشبكة نفسها مثل نظام ®.SoundTouch
•ال يمكنك ضبط اإلعدادات المسبقة على بث  Bluetoothأو جهاز محمول متصل بكبل.

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

تشغيل إعداد مسبق
مسبق في التطبيق لتشغيله.
بمجرد تخصيص إعداداتك المسبقة ،اضغط على إعدا ٍد
ٍ

ضبط إعداد مسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول
1 .اضغط على

في جهاز الريموت كنترول للوصول إلى مصدر .SoundTouch

2 .اضغط مع االستمرار على رقم (من  1إلى  )6على لوحة المفاتيح الرقمية لتعيين إعداد مسبق جديد.
ُتعلمك النغمة بأنه قد تم ضبط إعداد مسبق جديد.

تحديد إعداد مسبق باستخدام جهاز الريموت كنترول
1 .قم بتعيين محطاتك المفضلة كإعدادات مسبقة داخل التطبيق.
2 .اضغط على الزر ®SoundTouch

على جهاز الريموت كنترول للتبديل إلى مصدر .SoundTouch

3 .اختر إعداد مسبق عن طريق الضغط على رقم (من  1إلى  )6على لوحة المفاتيح الرقمية.
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تكنولوجيا BLUETOOTH
تتيح لك تكنولوجيا  Bluetoothالالسلكية أن تقوم ببث الموسيقى من خالل  Bluetootبالهواتف الذكية ،أو أجهزة
الكمبيوتر اللوحي ،أو أجهزة الكمبيوتر ،أو أجهزة أخرى إلى وحدة التحكم الخاصة بك .قبل أن تتمكن من بث الموسيقى
من جهاز محمول ،يجب توصيله مع وحدة التحكم.

اختيار نمط اإلقران الخاص بك
يمكنك إقران جهاز المحمول الخاص بك مع وحدة التحكم باستخدام تكنولوجيا  Bluetoothالالسلكية أو االتصال بالحقل
القريب (.)NFC

ما هو االتصال بالحقل القريب ()NFC؟

االتصال بالحقل القريب ( )NFCهو تكنولوجيا تتيح لألجهزة إنشاء اتصاالت السلكية مع بعضها البعض من خالل
تالمس األجهزة مع بعضها .يُرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهازك لتعرف ما إذا كان طراز الجهاز لديك
يدعم .NFC
إذا كان جهازك ال يدعم  NFCأو إذا كنت غير متأكد:

اتبع اإلرشادات لتتمكن من "توصيل جهازك المحمول".

إذا كان جهازك يدعم :NFC

اتبع تعليمات "إقران جهاز باستخدام  "NFCفي صفحة .24

	:ةظحا لإذا كان جهازك يدعم إقران  Bluetoothعبر  ،NFCفيمكنك استخدام أحد نمطيّ اإلقران.

قم بتوصيل جهازك المحمول
1 .اضغط على زر

بجهاز الريموت الخاص بك وحدد  Bluetoothفي شاشة جهاز الريموت كنترول.

2 .اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لوضع وحدة التحكم في وضع اإلقران.
3 .من داخل تطبيق ® ،SoundTouchحدد النظام الخاص بك من علبة الجهاز.
4 .حدد

.Bluetooth

5 .حدد توصيل.
6 .حدد نظام ® Lifestyleالخاص بك من قائمة جهاز المحمول.

	:ةحيصنابحث عن االسم الذي قمت بإدخاله لنظامك في التطبيق إذا لم تقم بتسمية نظام الخاص بك ،يظهر االسم
االفتراضي.
بمجرد االتصال ،يظهر اسم نظامك كمتصل في قائمة األجهزة.
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تكنولوجيا BLUETOOTH

إقران جهاز باستخدام NFC
1 .عندما يكون النظام الخاص بك قيد التشغيل ،قم بإلغاء قفل جهازك وش ِّغل ميزات  Bluetoothو .NFCراجع دليل
المالك الخاص بجهازك لمعرفة المزيد حول هاتين الميزتين.
2 .وصّل نقطة لمس  NFCفي جهازك المحمول بالجزء العلوي من شعار ® Boseأعلى وحدة التحكم ®.Lifestyle
قد يطلب منك جهاز المحمول الخاص بك قبول اإلقران.

التحكم في الجهاز المحمول المتصل من خالل جهاز الريموت كنترول
بمجرد اإلقران ،يمكنك استخدام جهاز الريموت كنترول للوصول إلى األجهزة المحمولة المتصلة .اختر  Bluetoothمن
لتوصيل جهاز (انظر صفحة .23
قائمة
يمكنك استخدام جهاز الريموت كنترول للتحكم في المجموعة الفرعية التالية من ميزات  Bluetoothفي نظامك:
•قم بإقران األجهزة وتوصيلها.
•استعرض المعلومات الفنية المتاحة.
•التحكم في التشغيل (تشغيل ،إيقاف مؤقت ،إيقاف ،تخطٍ إلى المقطوعة التالية ،الخ).
•امسح قائمة اإلقران.

التوصيل باستخدام خاصية  Bluetoothفي جهاز المحمول
الخاص بك
1 .ش ّغل ميزة  Bluetoothعلى جهازك المحمول.
	:ةحيصنيتم العثور عادة على قائمة  Bluetoothفي قائمة اإلعدادات.
2 .حدد النظام الخاص بك من قائمة جهاز المحمول.
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تقنية BLUETOOTH

التوصيل باستخدام جهاز الريموت كنترول
يمكنك بث الصوت من جهاز إلى وحدة التحكم.
1 .قم بتشغيل ميزة  Bluetoothفي جهازك.
2 .في جهاز الريموت كنترول ،اختر مصدر  Bluetoothمن خالل القائمة

.

تتصل وحدة التحكم مع آخر جهاز تم بث الموسيقى منه إلى النظام.
3 .قم بتشغيل الموسيقى على الجهاز.

فصل جهاز محمول
أوقف تشغيل خاصية  Bluetoothفي الجهاز المحمول الخاص بك.

قم بإقران جهاز محمول أخر
ثم حدِّد ( Bluetooth Setupراجع صفحة .)15

إلقران جهاز آخر ،اضغط زر

إعادة توصيل جهاز
•عند تشغيل وحدة التحكم ،ستحاول تلقائيًا إعادة االتصال بآخر جهاز تم استخدامه.
	:ةظحاليجب أن يكون الجهاز داخل نطاق االتصال ويكون قيد التشغيل.
•إذا كان جهازك يدعم ميزة  ،NFCفوصّل نقطة لمس  NFCفي جهازك المحمول بالجزء العلوي من شعار ®Bose
أعلى وحدة التحكم.

مسح قائمة إقران  Bluetoothللنظام
> إعدادات > إعدادات السماعة > حدِّ د السماعة > ® > Bluetoothمسح
من خالل التطبيق  ،حدِّد
® Bluetoothمسح قائمة اإلقران.
يتم مسح قائمة اإلقران.
يمكنك أيضا ً مسح قائمة اإلقران الخاصة بالنظام في وحدة التحكم.
1 .اضغط على زر

.

2 .حدِّد إعدادات .Bluetooth
3 .حدِّد مسح قائمة إقران .Bluetooth
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الخصائص المتقدمة

تعطيل إمكانية Wi-Fi
1 .اضغط مع االستمرار على زر
2 .اترك زر

.

ثوان.
الخاص بوحدة التحكم لمدة عشر
ٍ

إعادة تمكين إمكانية Wi-Fi
يتم إعادة تمكين شبكة  Wi-Fiالخاصة بنظامك تلقائيا ً عند إعادة تشغيل النظام الخاص بك.

تحديث برامج النظام
إذا كان النظام متصالً بالشبكة المنزلية ،فستقوم بالتحقق من وجود تحديثات للبرامج كلما يتم تشغيل النظام .إذا توفر
تحديث ،فسيبدأ تنزيله تلقائيًا.
إذا تم تنزيل تحديث بشكل كامل ،فسيطالبك النص الظاهر على الشاشة بتثبيت التحديث عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم.
سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا عقب التثبيت.
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الحصول على معلومات عن النظام

مؤشرات حالة النظام
تتضمن مقدمة وحدة التحكم مؤشر  LEDيوضح حالة النظام .يومض مؤشر  LEDبنا ًء على حالة النظام.

مؤشر  LEDبوحدة التحكم

نشاط المؤشر

حالة النظام

إيقاف

النظام متوقف

أبيض وامض

يتم تشغيل النظام

أبيض واضح

تم تشغيل النظام

كهرماني وامض

تنزيل تحديث برنامج النظام

كهرماني ثابت

ال يوجد اتصال بالشبكة

أحمر ثابت

خطأ في البرامج الثابتة  -اتصل بخدمة عمالء .Bose
®
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الحصول على معلومات عن النظام

مؤشر  LEDبوحدة صوت الباص الالسلكية ®Acoustimass

نشاط المؤشر

حالة النظام

كهرماني وامض

جاهز لإلقران

أبيض واضح

موصل بوحدة التحكم

كهرماني ثابت (خافت)

مفصول من وحدة التحكم

أبيض وامض

تنزيل تحديث برنامج النظام

أحمر وامض

خطأ في البرامج الثابتة  -اتصل بخدمة عمالء .Bose
®

مؤشر  LEDبجهاز االستقبال الالسلكي

نشاط المؤشر

حالة النظام

كهرماني وامض

جاهز لإلقران

أبيض واضح

موصل بوحدة التحكم

كهرماني ثابت (خافت)

مفصول من وحدة التحكم

أبيض وامض

تنزيل تحديث برنامج النظام

أحمر وامض

خطأ في البرامج الثابتة  -اتصل بخدمة عمالء ®.Bose
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العناية والصيانة

التنظيف
يجب عدم سكب سوائل على النظام في أي فتحة.
•نظف الجزء الخارجي من النظام باستخدام قطعة القماش النظيفة المرفقة أو قطعة قماش أخرى جافة ولينة.
•ال تستخدم أي بخاخات بالقرب من النظام.
•ال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوى على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة.
•احرص على عدم سقوط األشياء في أي فتحة.

خدمة العمالء
لمزيد من المساعدة عن استخدام النظام:
•قم بزيارة global.Bose.com/Support/LS600
•اتصل بخدمة عمالء ®.Bose

الضمان المحدود
النظام مغطى بضمان محدود .تفضل بزيارة موقعنا على  global.Bose.com/warrantyللحصول على تفاصيل
الضمان المحدود.
لتسجيل المنتج الخاص بك ،قم بزيارة  global.Bose.com/registerللحصول على التعليمات .ولن يؤثر عدم القيام
بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

المعلومات الفنية
الواليات المتحدة األمريكية/كندا/دولياً:
•وحدة التحكم 10 :فولت تيار مستمر  3.3أمبير 44 ،فولت تيار مستمر  1.25أمبير
•أجهزة االستقبال الالسلكية 240–100 :فولت  50/60هرتز 30 ،وات
 50/60هرتز 180 ،وات
•وحدة صوت الباص الالسلكية ® 240–100 :Acoustimassفولت

موصل الخدمة
يخصص موصل الخدمة لغرض استخدام الخدمة فقط .ال تقم بإدخال أي كابالت في هذا الموصل.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
إذا واجهت مشكالت في نظام الترفيه المنزلي:
•تأكد من أن جميع مكونات النظام متصلة بمأخذ تيار متردد (رئيسي).
•ثبت جميع الكابالت.
•تحقق من وضع مؤشرات حالة النظام (انظر صفحة .)27
•قم بوضع النظام بعي ًدا عن أي تدخل محتمل (أجهزة السلكية ،هواتف السلكية ،وأجهزة التليفزيون والموجات
الكهرومغناطيسية وغيرها).
•تحقق من وجود النظام داخل النطاق الموصى به للجهاز الالسلكي أو الجهاز المحمول بغرض الحصول على عملية
تشغيل مالئمة.
إذا لم تستطع حل هذا األمر ،فراجع الجدول أدناه لتحديد األعراض والحلول للمشكالت الشائعة .إذا كنت غير قادر على
حل المشكلة ،اتصل بخدمة عمالء ®.Bose

الحلول الشائعة
يعرض الجدول التالي األعراض والحلول الممكنة للمشكالت الشائعة.
العرض
النظام ال يستجيب للتشغيل األولي
لجهاز الريموت كنترول

الحل
•قم بتشغيل وحدة التحكم يدويًا من مقدمة الوحدة عن طريق الضغط على الزر Power
•اضغط على أي زر في جهاز الريموت كنترول .يجب أن يومض مؤشر حالة النظام في
وحدة التحكم مع كل ضغطة.
•تأكد من تركيب بطاريات جهاز الريموت كنترول بشكل صحيح وأنها ليست بحاجة الستبدال
(انظر صفحة .)42
•افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم ،وانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ
تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

.

ال يتحكم جهاز الريموت في أي
جهاز أضيف أثناء اإلعداد األولى

قم بتوصيل جهاز بث األشعة تحت الحمراء (( )IRانظر صفحة .)33

التلفزيون يستمر في تشغيل الصوت

قم بتعطيل سماعات التلفزيون من خالل قائمة اإلعدادات بالتلفزيون.

اتصال الفيديو رديء من المصدر

اضغط على الزر في وحدة التحكم وحدد خيارات إعداد الجهاز.
تظهر على الشاشة لتغيير اتصال فيديو.
ً
.
جهازا متصالً من القائمة
•اختر

النظام ال يستجيب

اتبع التعليمات التي

•افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم ،وانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ
تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
مشكالت متعلقة بـ HDMI
)(ARC

تأكد من إدخال كبل ™ HDMIالخاص بالنظام في الموصل الموجود في التلفزيون المسمى
 ARCأو .Audio Return Channel
إذا لم يوجد بالتلفاز الخاص بك موصل  ،HDMI ARCفاضغط على الزر
في جهاز الريموت كنترول وحدد إعدادات صوت التلفاز المتقدمة من قائمة ®UNIFY
(راجع صفحة .)15
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استكشاف األخطاء وإصالحها
العرض

الحل

المشكالت المتعلقة بـ CEC

إذا تم توصيل مكبر الصوت بموصل  HDMI ARCالخاص بجهاز التلفزيون لديك ،فتأكد من
تمكين تحكم المستهلك في اإللكترونيات ( )CECفي قائمة النظام بالتلفزيون .قد تتوفر خاصية
 CECعلى تلفازك باسم آخر.
لمزيد من المعلومات ،راجع دليل مالك التلفاز الخاص بك أو اضغط على الزر
الموجود في جهاز الريموت كنترول وحدد إعدادات  CECمن قائمة ®( UNIFYراجع
صفحة .)15

جهاز متصل يتغير من تلقاء نفسه

في جهاز الريموت كنترول وحدد تشغيل الوضع البديل من إعدادات
اضغط على زر
 CECمن عنصر قائمة ®( UNIFYراجع صفحة .)15

ال يسمع صوتا من النظام

•قم برفع مستوى الصوت.
في جهاز الريموت كنترول للتأكد من عدم كتم صوت النظام.
•اضغط على زر كتم الصوت
•تأكد من أنك قد اخترت المصدر الصحيح.
•تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها.
•تأكد من إدخال كبل ™ HDMIفي الموصل الموجود في التلفزيون المسمى  ARCأو
 .Audio Return Channelإذا لم يكن بالتلفزيون موصل  ،HDMI ARCفاستخدم
كبل صوت ثانوي باإلضافة إلى كبل .HDMI
•في حالة استخدام كبل صوت ثانوي ،أدخل الكبل في موصل في التلفزيون مسمى Output
أو .OUT
•افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم ،وانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ
تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

ال يمكن إكمال إعداد الشبكة

•اختر اسم الشبكة الصحيح وأدخل كلمة المرور (حساس لحالة األحرف).
•قم بالتوصيل بالشبكة باستخدام كبل .Ethernet
•أعد تشغيل المودم وجهاز التوجيه.

تعذر إكمال إعداد
®SoundTouch

•قم بتوصيل الجهاز المحمول والنظام بشبكة  Wi-Fiنفسها.
•إذا كنت قد أضفت نظافك إلى شبكة  Wi-Fiالخاصة بك مسبقاً ،اختر SYSTEM
 ALREADY ON NETWORKإذا ُذكر ذلك في التطبيق.
•قم بتمكين ميزة  Wi-Fiعلى الجهاز المحمول الذي تستخدمه لإلعداد.
•اختبر اتصال اإلنترنت.
•أعد تشغيل جهازك المحمول.
•أعد تشغيل المودم وجهاز التوجيه.
•قم بإلغاء تثبيت التطبيق ،ثم أعد تثبيته ،وقم بإعادة ضبط النظام وإعادة تشغيل اإلعداد.

يكون مؤشر  LEDالخاص بحالة
وحدة صوت الباص الالسلكية
® Acoustimassكهرماني ثابت
(خافت)

•اتبع مطالبات استكشاف األخطاء وإصالحها التي تظهر على الشاشة.
الموجود على وحدة التحكم أو جهاز الريموت كنترول وحدد
•اضغط على الزر
إدارة السماعة إلعادة تشغيل الضبط (راجع صفحة .)15
•قم بتوصيل وحدة صوت الباص باستخدام كبل ستيريو ذي سمك  3.5ملم (انظر صفحة .)43
•افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة  ،Acoustimassوانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخله
بإحكام في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

عال جداً أو
صوت الباص ٍ
منخفض

•عدل إعدادات صوت الباص الخاص بالنظام (انظر صفحة .)19
•قم بتشغيل معايرة الصوت ®( ADAPTiQانظر صفحة .)16
•ضع وحدة صوت الباص بعي ًدا عن الحوائط والزوايا المجاورة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
العرض

الحل

يكون مؤشر  LEDالخاص بحالة
جهاز االستقبال الالسلكي كهرماني
ثابت (خافت)

•اتبع مطالبات استكشاف األخطاء وإصالحها التي تظهر على الشاشة.
في وحدة التحكم أو جهاز الريموت وأعد تشغيل إعداد
•اضغط على الزر
®( UNIFYانظر صفحة .)16
•افصل أسالك الكهرباء الخاصة بأجهزة االستقبال ،وانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخلها بإحكام
في مأخذ تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.
•قم بإنشاء اتصال سلكي بالسماعات الخلفية (انظر صفحة .)43

الصوت مشوَّ ه

•تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها.
•قم بخفض مستوى إخراج الصوت من أي أجهزة موصلة بوحدة التحكم.
•تأكد من أن كبل إدخال الصوت من الجهاز المصدر متصل وغير تالف.
•إذا لم تقم مسب ًقا بتشغيل ® ،ADAPTiQفاختر ® ADAPTiQمن قائمة ®( UNIFYانظر
صفحة .)15
•افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم ،وانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ
تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

ال يصدر أي صوت من جهاز
موصل

•قم بتشغيل الجهاز.
•تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها.
•راجع دليل المالك الخاص بجهازك.

ال توجد صورة في التلفزيون ولكن
الصوت مسموع

تأكد من أن اختيار إدخال فيديو التلفزيون صحيح لمصدر الفيديو.

ال يستجيب جهاز موصل ألوامر
جهاز الريموت بانتظام

•جرب إعداد الجهاز مرة أخرى .اضغط على زر في وحدة التحكم.
الجهاز واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلعداد الجهاز مرة أخرى.
•استبدل بطاريات جهاز الريموت (انظر صفحة .)42
•قم بإعداد جهاز بث األشعة تحت الحمراء (( )IRانظر صفحة .)33

صوت متقطع يسمع من أجهزة
الصوت الرقمي متحدة المحور

•تأكد من أن كبل الصوت متصل بشكل صحيح بوحدة التحكم وجهاز الصوت الرقمي متحد
المحور.
•تنقل بين المصادر المختلفة واختبرها.
في وحدة التحكم .حدد خيارات
•جرب إعداد الجهاز مرة أخرى .اضغط على زر
جهاز الصوت الرقمي متحد المحور واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلعداد الجهاز
مرة أخرى.
•افصل سلك الكهرباء الخاص بوحدة التحكم ،وانتظر لمدة  30ثانية ثم أدخله بإحكام في مأخذ
تيار متردد (رئيسي) متصل بالكهرباء.

الوظائف المرغوب فيها أثناء
التحكم بالتلفاز أو إعداد الجهاز ال
تتوفر في جميع أزرار الريموت
كنترول.
االتصال بشبكة جديدة أو بشبكة
مختلفة
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اضغط على الزر
بالتلفاز > اإلعداد المتقدم.

حدد خيارات

في جهاز الريموت كنترول وحدَّد إعدادات جهاز الريموت الخاص

وحدد إعداد الشبكة.
•اضغط على الزر
•إذا تم تغيير معلومات شبكتك أو لتوصيل نظامك بشبكة أخرى ،راجع تعليمات المساعدة
داخل تطبيق ®.SoundTouch
•إذا كنت تواجه مشكالت بشأن االتصال السلكيًا ،فاتصل بالشبكة باستخدام كبل إيثرنت.

استكشاف األخطاء وإصالحها
العرض

الحل

ال يمكن تشغيل صوت
Bluetooth

في نظامك:
•قم بإقران جهاز محمول باستخدام شاشة مصدر .Bluetooth SOURCE
•امسح قائمة إقران النظام باستخدام جهاز الريموت كنترول:
في جهاز الريموت.
−في مصدر  ، Bluetoothاضغط على الزر MORE
−حدد مسح قائمة إقران.
•جرب إقران جهاز محمول مختلف.
في جهازك المحمول:
•تعطيل وإعادة تمكين خاصية .Bluetooth
•قم بإزالة النظام من قائمة  .Bluetoothقم باإلقران مرة أخرى.
•راجع وثائق جهازك.
•انظر "ال يسمع صوتا من النظام" في صفحة .31

إعداد جهاز بث األشعة تحت الحمراء ()IR
إذا كنت تواجه مشكالت بشأن استجابة جهاز الريموت واألجهزة المتصلة ،توصي ® Boseباستخدام جهاز بث األشعة
تحت الحمراء ( )IRالمرفق.
	:ةظحا لاستخدم جهاز بث األشعة تحت الحمراء ( )IRفقط في حالة وجود مشكالت تتعلق بجهاز الريموت كنترول من
جهاز خارجي.
1 .أزل جهاز بث األشعة تحت الحمراء ( )IRمن الصندوق

.

2 .أدخل جهاز البث بداخل موصل األشعة تحت الحمراء ( )IRفي الجزء الخلفي من وحدة التحكم.

3 .أزل الثالثة ملصقات من الغالف البالستيكي المضمن مع جهاز البث وضعها على القواعد المستوية لمقابس جهاز
البث الثالثة.
مقبس جهاز البث

4 .أزل الغالف البالستيكي من على الملصقات.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
5 .ضع مقابس األشعة تحت الحمراء الثالثة داخل الكابينة التي يوجد بها جهازك ،أو في مقدمة الجهاز نفسه بشكل مباشر.
6 .اختبر استجابة جهاز الريموت .إذا استمرت المشكلة ،فقم بتغيير موضع مقابس األشعة تحت الحمراء واختبرها مرة
أخرى.

التحقق من الصوت
1 .قم بتشغيل التلفزيون.
2 .إذا كنت تستخدم جهاز استقبال القمر الصناعي/قنوات الكبل أو مصدر ثانوي آخر:
•قم بتشغيل هذا المصدر.
•إذا كان المصدر الثانوي موصالً بالتلفزيون ،فاختر إدخال التلفزيون المناسب.
3 .قم بتشغيل وحدة التحكم.
يجب أن تسمع صو ًتا من وحدة صوت الباص.
	:ةظحا لإذا كنت ال تسمع صو ًتا من وحدة صوت الباص ،فراجع "استكشاف األخطاء وإصالحها" في صفحة .31
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لوحة وحدة التحكم األمامية
تتصمن مقدمة وحدة التحكم اإلدخاالت التالية:
•سماعات الرأس
•إدخال ™HDMI
كإدخال  AUX INو ( HDMIأمامي) عند توصيل جهاز .يمكن استخدام
وتظهر هذه اإلدخاالت في قائمة
هذه اإلدخاالت لتوصيل الكاميرات الرقمية ،وكاميرات الفيديو ،ومشغالت الوسائط ،والجهاز المحمول المفضل.

إدخال /AUXالسماعات األمامية
يمكنك استخدام هذا اإلدخال بحجم  3.5ملم مع سماعات الرأس ،أو كخيار صوت مع الجهاز المحمول المفضل .إعداد
سماعة الرأس هو الخيار االفتراضي.
في جهاز الريموت كنترول الخاص بك وحدد
الستخدام هذا اإلدخال كإدخال  ،AUX INاضغط على الزر
عند توصيل أحد األجهزة.
موصل سماعة الرأس في شاشة العرض .حدد  AUX INمن القائمة

إدخال HDMI™األمامي
يمكنك استخدام هذا اإلدخال لألجهزة التي بها إخراج .HDMI
	:ةظحا لال يقوم جهاز الريموت كنترول  Boseبالتحكم في الوظائف الخاصة باألجهزة المتصلة بإدخال ™HDMI
األمامي.

لوحة وحدة التحكم الخلفية
خدمة

إيثرنت

استكشاف األخطاء
وإصالحها

™HDMI

تناظري

متحد المحور
Coaxial

ضوئي

موصالت السماعة

)ARC( H
™ DMI

التغذية الكهربائية
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توصيل محول AC-2
1 .باستخدام مفك البراغي ،قم بفك المسمار باتجاه اليسار (عكس عقارب الساعة) لتحرير الوحدات الطرفية للسلك.

2 .بالنسبة للسماعات األمامية :قم بإدخال األطراف العارية للكبل ذي األربع فتحات في المحوّ ل بواسطة تثبيت السلك
األحمر المحدد بعالمة  L+أو  C+أو  R+في الوحدة الطرفية الحمراء (  ) +والسلك العادي في الوحدة الطرفية
الفضية العادية ( – ).
بالنسبة للسماعات الخلفية :قم بإدخال األطراف العارية للكبل ذي الفتحتين في المحوّ ل بواسطة تثبيت السلك األحمر
المحدد بعالمة  +في الوحدة الطرفية الحمراء (  ) +والسلك العادي في الوحدة الطرفية الفضية العادية ( – ).

	:ةظحا لتأكد فقط من إدخال األطراف المكشوفة لكل سلك مكشوف لتجنب تحامل العزل الكهربي لألسالك.
3 .باستخدام مفك البراغي ،اربط المسامير باتجاه اليمين (مع عقارب الساعة) لتثبيت األسالك بداخل الوحدات الطرفية.
4 .كرر الخطوات من  4 – 1لتوصيل المحول اآلخر.
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تركيب السماعات األمامية
يوجّ هك إعداد ® UNIFYخالل عملية التركيب األولي للسماعات األمامية أثناء خطوة "سماعات سلكية"( .انظر صفحة .)16
إذا كنت تقوم بنقل نظامك ولكنك قد أنهيت عملية اإلعداد بالفعل ،فراجع التعليمات التالية من أجل إعادة تركيب الجزء
الخلفي لنظام الترفيه المنزلي.
	:هيبنتال تقم بتوصيل السماعات بينما تكون وحدة التحكم متصلة بمحول تيار متردد (رئيسي).

ما تحتاجه:
:

من الصندوق

سماعات ® ewel Cube)2( J

من الصندوق

® Jewel Cubeالسماعة
الوسطى ()1

)3( A
محوالت  C-2

كبل السماعة األمامية ()1

:

مفك البراغي ()1
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توصيل السماعات األمامية بوحدة التحكم
1 .قم بتوصيل محوالت  AC-2باألطراف المكشوفة من سلك السماعة .انظر "توصيل محول  "AC-2في صفحة .36
2 .أدخل المحول المتصل بسلك محدد بعالمة  L+في السماعة على الجزء األيسر من التلفزيون.
3 .أدخل المحول المتصل بسلك محدد بعالمة  R+في السماعة على الجزء األيمن من التلفزيون.
4 .أدخل المحول المتصل بسلك محدد بعالمة  C+في السماعة الوسطى.
5 .قم بتوصيل الطرف المتبقي من الكبل ذي الست فتحات بموصل السماعات األمامية ذي الست فتحات على الجانب
الخلفي من وحدة التحكم.

	:ةظحا لال يتم استخدام موصل السماعات األمامية ذي األربع فتحات على الجانب الخلفي من وحدة التحكم.
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تركيب السماعات الخلفية
يوجّ هك إعداد ® UNIFYخالل عملية التركيب األولي للسماعات الخلفية أثناء خطوة "السماعات الالسلكية"( .انظر
صفحة .)16
إذا كنت تقوم بنقل نظامك ولكنك قد أنهيت عملية اإلعداد بالفعل ،فراجع التعليمات التالية من أجل إعادة تركيب الجزء
الخلفي لنظام الترفيه المنزلي.
	:ةظحا لإذا كنت غير قادر على إقران السماعات الخلفية بوحدة التحكم الخاصة بك ،فيمكنك توصيلها مباشرة بالنظام
باستخدام كبل مخصص للسماعة (غير مرفق).
للمزيد من المعلومات ،انظر صفحة .43

ما تحتاجه:
:

من الصندوق

سماعات ® ewel Cube)2( J

من الصندوق

:

أجهزة االستقبال الالسلكية ()2

كبالت السماعة الخلفية ()2

من الصندوق

أسالك الكهرباء ()2

)2( A
محوالت  C-2

:

من الصندوق

:

مفك البراغي ()1
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تحديد إعدادات مفتاح التبديل في أجهزة االستقبال الالسلكية
تتصل سماعاتك الخلفية بأجهزة االستقبال الالسلكية لالتصال بوحدة التحكم .تكون أجهزة االستقبال معدة مسب ًقا على القناة
اليسرى واليمنى خارج الصندوق .يمكنك استخدام مفتاح التبديل في مقدمة جهاز االستقبال لتعديل إعدادات القناة.
1 .تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال األول مضبوط على ( Lيسار).
2 .تأكد أن مفتاح التبديل في جهاز االستقبال اآلخر مضبوط على ( Rيمين).

	:ةظحا لتأكد أن جهاز االستقبال األول مضبوط دومًا على ( Lيسار) واآلخر مضبوط على ( Rيمين).

توصيل السماعات الخلفية
1 .قم بتوصيل محوالت  AC-2باألطراف المكشوفة من سلك السماعة .انظر "توصيل محول  "AC-2في صفحة .36
2 .قم بتوصيل المحول بالجزء الخلفي للسماعة.
3 .قم بتوصيل الطرف اآلخر من الكبل ذي السنين بجهاز االستقبال الالسلكي.
ستسمع صوت نقرة أو تشعر بها.

4 .كرر الخطوات من  1إلى  3لتوصيل السماعة األخرى الخاصة بك.
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توصيل السماعات الخلفية بالكهرباء
1 .وصل أحد طرفي سلك الكهرباء بجهاز االستقبال الالسلكي.
2 .أدخل الطرف اآلخر لكبل الكهرباء في مأخذ تيار متردد.

3 .كرر الخطوات  1و  2إلعداد المحول اآلخر الخاص بك.

تركيب السماعات
يمكنك تركيب السماعات على حوامل بالحائط أو حوامل باألرضية أو حوامل منضدة .لشراء هذه الملحقات ،اتصل
بموزع Bose®المحلي أو قم بزيارة موقع www.Bose.com
 :تاهيبنت
•استخدم معدات  Boseفقط لتركيب السماعات .استخدام أي حوامل غير معتمدة قد يعرض نظام  Boseالخاص بك
ومكوناته للتلف.
•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.
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استبدال بطاريات جهاز الريموت كنترول
قم باستبدال جميع البطاريات األربع عندما يكون هناك انخفاض ملحوظ في المستوى.
1 .افتح غطاء علبة البطاريات خلف جهاز الريموت كنترول.
2 .قم بتركيب  4بطاريات AA()IEC LR6  1.5فولت .طابق الرمزين  +و – الموجودين على البطاريات مع
العالمتين  +و – الموجودتين بداخل علبة البطاريات.

3 .أعد غطاء علبة البطاريات إلى مكانه.
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الملحق  :Cإعداد السلكية البديلة

تعذر إقران وحدة صوت الباص الالسلكية ®Acoustimass
مع وحدة التحكم
إذا واجهتك مشكالت عند توصيل وحدة صوت الباص مع وحدة التحكم السلكيًا ،فيمكنك أيضًا توصيل وحدة التحكم
باستخدام كبل ستيريو ذي سمك  3.5ملم (غير مرفق).
	:ةظحا لإذا لم يوجد لديك كبل ستريو ذو سمك  3.5ملم ،فاتصل بموزع ® Boseالمعتمد أو اتصل بخدمة عمالء .Bose
لتركيب كبل ستريو ذي سمك  3.5ملم:
1 .في جهاز الريموت كنترول الخاص بك ،اضغط على إعداد.
2 .حدد إدارة السماعة.
3 .اتيع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر لك الرسالة التالية على الشاشة "الخطوات التالية ستوضح كيفية
تثبيت وحدة صوت الباص الخاصة بك".
4 .اضغط

 ،ثم اتيع التعليمات لالنتهاء من التثبيت.

ال يمكن إقران أجهزة االستقبال الالسلكية مع وحدة التحكم
(السماعات الخلفية)
إذا كنت غير قادر على إقران السماعات الخلفية بوحدة التحكم الخاصة بك ،فيمكنك توصيلها مباشرة بالنظام باستخدام كبل
مخصص للسماعة (غير مرفق) .استخدم هذه الطريقة فقط في حالة مواجهتك مشكالت تتعلق بتوصيل السماعات الخلفية
السلكيا ً بوحدة التحكم.
	:ةظحا لللحصول على كبل السماعة ،اتصل بموزع ® Boseالمعتمد أو بخدمة عمالء .Bose
لتثبيت كبل السماعة:
1 .في جهاز الريموت كنترول الخاص بك ،اضغط على إعداد.
2 .حدد إدارة السماعة.
3 .اتيع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر لك الرسالة التالية على الشاشة "الخطوات التالية ستوضح كيفية
تثبيت السماعات الخلفية".
4 .اضغط

 ،ثم اتيع التعليمات لإلنتهاء من التثبيت.

	:هيبنتال تستخدم أي أسالك غير معتمدة لتوصيل السماعات بنظام  .Boseاستخدام أي أسالك غير معتمدة قد يعرض
نظام  Boseالخاص بك ومكوناته للتلف.
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