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استبدال البطاريات
يتم استبدال البطارية عندما:

يظل مؤشر حالة البطارية أصفر بعد 10 ساعات من الشحن.• 

تقل مدة تشغيل البطارية بشكل ملحوظ.• 

االتصال  يرجى  جديدة،  لبطارية  بحاجة  كنت  إذا  السماعة.  في  البطارية  استبدال  فقط   Bose لشركة يمكن 
بشركة Bose في بلدك/منطقتك. للحصول على معلومات االتصال، راجع قائمة جهات االتصال في نهاية هذا 

http://global.Bose.com الدليل أو قم بزيارة موقع

تنظيف السماعة
لتنظيف السطح الخارجي للمنتج، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة ناعمة.

ال تستخدم مذيبات أو مواد كيمائية أو سوائل رش.• 

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

االتصال بخدمة العمالء
Bose بموزع اتصل   ،Bose® SoundLink® ® Bluetooth® speaker III® سماعة  حول  أسئلة  ألي 
المحلي. للحصول على معلومات االتصال، راجع قائمة جهات االتصال في نهاية هذا الدليل أو قم بزيارة موقع 

http://global.Bose.com

الضمان المحدود
®Bose® SoundLink بضمان محدود. ويتم وضع بيانات  ® Bluetooth® speaker III® يتم تغطية سماعة 
الضمان المحدود على بطاقة تسجيل المنتج الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع للبطاقة لالطالع 
بموجب  لك  المكفولة  الحقوق  على  بالتسجيل  القيام  عدم  يؤثر  ولن  التسجيل.  بكيفية  الخاصة  التعليمات  على 

الضمان المحدود.

المعلومات الفنية
مقنن التغذية الكهربائية للتيار المتردد

هرتز، 600 مللي أمبير  60/50 اإلدخال: 100-240 فولت
اإلخراج: 17 فولت تيار مستمر، 1 أمبير كحد أقصى

مقنن طاقة اإلدخال
اإلدخال: 17 إلى 20 ولت تيار مستمر، 1 أمبير كحد أقصى

األبعاد
4.8 سم) بوصة ارتفاع × 10 بوصة عرض × 1.9 بوصة عمق (13.5 سم × 25.6 سم × 5.2

الوزن
3.03 رطل (1.37 كيلوجرام)

مدى درجة حرارة االستخدام
درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية) درجة فهرنهايت (0 32 درجة مئوية إلى 131



17 -7 العربية

الرعاية والصيانة
الحلالمشكلة

تبين السماعة 
وجود اتصال 

لكنها ال 
تقوم بتشغيل 
الموسيقى

تأكد أن الجهاز الذي تريد سماعه موصل بالسماعة ويقوم بتشغيل الصوت.• 
تأكد من عدم كتم صوت السماعة ومن زيادة مستوى صوتها.• 
ارفع مستوى الصوت في الجهاز.•
® قد يكون جهاز  ®Bluetooth خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.•

انقل جهازك بعيدا عن أي أجهزة تولد تداخال كهرومغناطيسي مثل جهاز Bluetooth آخر أو • 
هاتف السلكي أو فرن ميكروويف أو جهاز توجيه (رواتر) السلكي. 

ي يي

 •Bluetooth األخرى القريبة أو تعطيل وظيفة Bluetooth إذا كان ممكنا، قم بإيقاف جميع أجهزة
وأعد توصيل الجهاز الذي تريد أن تسمعه.

ع عم م

لمعرفة كيفية • Bluetooth قم بالرجوع إلى دليل المالك أو سماعة المساعدة أو الدعم الفني لجهاز 
أخرى. Bluetooth إقران أجهزة

ع م

 قم بإيقاف السماعة ثم تشغيلها. •
 قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع االستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى •

أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى 
يي ع مم

وتوصيل الجهاز.
رداءة 

صوت جهاز 
Bluetooth

بالسماعة باستخدام توصيل AUX. إذا تحسنت جودة الصوت  Bluetooth قم بتوصيل جهاز
باستخدام توصيل AUX، جرب الحلول التالية.

 قد يكون جهاز Bluetooth خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.•
انقل جهازك بعيدا عن أي أجهزة تولد تداخال كهرومغناطيسي مثل جهاز Bluetooth آخر أو • 

هاتف السلكي أو فرن ميكروويف أو جهاز توجيه (رواتر) السلكي.
ي يي

 قلل عدد التطبيقات التي يتم تشغيلها في جهاز . فتشغيل تطبيقات متعددة يمكن أن يقلل عدد •
الموارد الداخلية المتاحة لنقل الصوت. وقد يحسن إغالق التطبيقات غير الضرورية جودة 

ي م يي م ي

الصوت.
® حاول إيقاف  ®Wi-Fi لتحسين جودة الصوت.•

 جرب تخليص جهازك من السماعة بتعطيل Bluetooth على جهازك. قم بإقران جهازك والسماعة •
مرة أخرى.

إذا كان جهاز Bluetooth في جيبك، جرب وضعه في الهواء الطلق دون أن يكون جسمك بين • 
الجهاز والسماعة.

 قم بإيقاف السماعة ثم تشغيلها.•
 قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع االستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى •

أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى 
يي ع مم

وإقران وتوصيل جهازك.
ابحث عن برامج محدثة لجهاز Bluetooth أو اذهب إلى owners.Bose.com للبحث عن • 

.SoundLink® Bluetooth® speaker III® تحديثات لسماعة 
ال يصدر 
صوت أو 

جودة الصوت 
رديئة من جهاز 

AUX

تأكد أن الجهاز الموصل يعمل ويقوم بتشغيل الصوت.• 
تأكد من إدخال القابس 3.5 ملم لكبل االستريو في السماعة بالكامل وإدخال الطرف اآلخر في • 

.AUX جهاز
AUX على السماعة وتأكد أن مؤشر حالة AUX مضاء.•  اضغط
تأكد من عدم كتم صوت السماعة ومن زيادة مستوى صوتها.• 
 •.AUX إذا لم بكن هناك أي صوت، قم بزيادة مستوى الصوت بالجهاز
 •.AUX إذا كانت جودة الصوت رديئة، قم بخفض مستوى الصوت بالجهاز
مختلف.• AUX جرب استخدام كبل 
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 حل المشاكل

الحلالمشكلة
لن يتم تشغيل 

السماعة
عند استخدام التيار المتردد، تأكد مما يلي:

النظام موصل بمأخذ تيار متردد يعمل.• 
®أنك تستخدم وحدة التغذية بالتيار المتردد ®Bose التي يتم شحنها مع سماعتك أو شاحن ملحق • 

Bose مصمم للسماعة.
وإذا كنت تعمل على طاقة البطارية، قد تكون البطارية في وضع الحماية أو تم تفريغها. قم

بالتوصيل بمأخذ تيار متردد يعمل إلعادة البطارية إلى وضع التشغيل وشحن البطارية.
م ع مي ع ي

ال يمكن إقران 
السماعة 

مع جهاز 
.Bluetooth®

تأكد أن السماعة قابلة لالكتشاف (يومض مؤشر حالة Bluetooth بلون أزرق). انظر "إقران • 
وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9.

على جهازك.•  Bluetooth تأكد من تمكين
على جهازك وتم تأكيد التوصيل •  Bluetooth في قائمة أجهزة  “Bose SLIII” تأكد أنك اخترت

بواسطة جهازك.
 قد يكون جهاز Bluetooth خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.•
•Bluetooth األخرى المجاورة أو تعطيل وظائف Bluetooth قم، إن أمكن، بإيقاف جميع أجهزة 

بها.
تأكد أن جهازك يدعم نمط A2DP (Bluetooth لالستريو).• 
عند اإلقران والتوصيل بكمبيوتر شخصي أو كمبيوتر ماك، تأكد من اختيار سماعة • 

®SoundLink كجهاز إخراج الصوت ضمن قائمة إعدادات  Bluetooth® speaker III®

الصوت للكمبيوتر. قد تحتاج لتشغيل مقطوعة صوتية إلنهاء التوصيل (راجع الشركة المصنعة
جج

للكمبيوتر للحصول على تعليمات تفصيلية).
لمعرفة كيفية • Bluetooth قم بالرجوع إلى دليل المالك أو سماعة المساعدة أو الدعم الفني لجهاز 

أخرى. Bluetooth إقران أجهزة
ع م

 قم بإيقاف السماعة وتشغيلها مرة أخرى وإقران وتوصيل جهازك. انظر  "اإلعداد ألول مرة" في •
صفحة 9 و "إضافة جهاز آخر للسماعة" في صفحة 10.

 قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع االستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى •
أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى 

يي ع مم

وإقران جهازك.
للبحث عن •  owners.Bose.com أو اذهب إلى Bluetooth ابحث عن برامج محدثة لجهاز

.SoundLink® Bluetooth® speaker III® تحديثات لسماعة 

لن يتم 
توصيل جهاز 

Bluetooth
مقترن بالسماعة

تأكد أن السماعة قابلة لالكتشاف (يومض مؤشر حالة Bluetooth بلون أزرق). انظر "إقران • 
وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9.

على جهازك.•  Bluetooth تأكد من تمكين
 قد يكون جهازك خارج النطاق. جرب نقله بالقرب من السماعة.•
 قم بإيقاف الجهاز وإعادة تشغيله وتوصيله بالسماعة. انظر "إعادة توصيل جهاز" في صفحة 10.•
•Bluetooth األخرى المجاورة أو تعطيل وظائف Bluetooth قم، إن أمكن، بإيقاف جميع أجهزة 

بها.
 قم بإعادة ضبط السماعة. اضغط مع االستمرار على Mute في السماعة لمدة عشر ثوان إلى •

أن تضيء جميع مؤشرات الحالة لفترة وجيزة وتنطفئ السماعة. قم بتشغيل السماعة مرة أخرى 
يي ع مم

وتوصيل الجهاز. 
امسح ذاكرة السماعة. قم بإقران وتوصيل الجهاز بالسماعة مرة أخرى. انظر "ذاكرة السماعة" • 

و"اإلعداد ألول مرة" في صفحة 9. 
م

في صفحة 10
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نصائح بخصوص وضع السماعة
عند استخدام سماعة في الداخل، يمكن أن تختلف جودة الصوت تبعا لمكان وضع السماعة في الغرفة. 

وإذا كنت تستخدم السماعة في الخارج، يجب أن تتوقع تغير جودة الصوت عندما تتحرك بعيدا عن السماعة. 
اتبع اإلرشادات التالية عند وضع السماعة:

السماعة مصممة لتعمل جيدا عند وضعها على سطح ارتفاعه من 24 إلى 48 بوصة.• 

لتحقيق أفضل استجابة لصوت الباص، يجب وضع ظهر السماعة بالقرب من حائط ولكن ليس على الحائط مباشرة.• 
تقل استجابة صوت الباص عند تحريك السماعة بعيدا عن الحائط. ال تضع السماعة على ظهرها. فالصوت ينبعث من

الجزء األمامي والجزء الخلفي للوحدة.

ويجب عدم وضع السماعة في مناطق صغيرة تكون فيه السماعة محاطة من جميع الجهات باستثناء الواجهة ألن ذلك• 
سيؤثر سلبا على جودة الصوت.

ال تضع السماعة على أسطح رطبة أو متسخة.•

التشغيل
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التشغيل

التشغيل على طاقة البطارية
يختلف أداء البطارية باختالف المحتوى الذي يتم تشغيله وارتفاع الصوت أثناء التشغيل. تدوم بطارية السماعة 

لحد 14 ساعة في االستخدام النمطي.

 فحص البطارية
عند تشغيل السماعة، يضئ مؤشر حالة البطارية لفترة وجيزة ثم ينطفئ للحفاظ على طاقة البطارية. ومع ذلك، 
إذا كانت البطارية تتطلب شحنا، يضئ مؤشر حالة البطارية ويومض بلون أحمر باستمرار إلي أن يتم توصيل 

السماعة بالتيار المتردد ويبدأ شحن البطارية.
لفحص مستوى شحن البطارية، اضغط مع االستمرار على زر Power بالسماعة والحظ مؤشر حالة 

البطارية.

شحن كاملأخضر مصمت

شحن متوسطأصفر مصمت

هناك حاجة إلى شحنوميض أحمر

شحن البطارية
يومض مؤشر حالة البطارية في السماعة بلون أحمر عندما تكون البطارية بحاجة لشحن. 

 .(7 إلعادة شحن البطارية، قم بتوصيل السماعة التيار المتردد (انظر "التوصيل بالتيار المتردد" في صفحة
وتصدر السماعة نغمة لتأكيد توصيل الكهرباء. مدة الشحن الموصى بها لشحن البطارية بالكامل هي ثالث 

ساعات. ويبين مؤشر حالة البطارية حالة الشحن. يمكنك استخدام السماعة أثناء شحن البطارية.

البطارية تحت الشحنأصفر وامض

البطارية مشحونة بالكاملأخضر مصمت

وضع حماية البطارية
يوما، تدخل في وضع حماية البطارية للحفاظ على طاقة  عند فصل السماعة وعدم استخدامها ألكثر من 24
7البطارية. إلعادة تشغيل السماعة، قم بتوصيلها بالتيار المتردد (انظر "التوصيل بالتيار المتردد" في صفحة 7).
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التشغيل

AUX توصيل جهاز باستخدام الموصل 
يمكنك استخدام السماعة مع أي جهاز يحتوي على سماعة رأس أو إخراج للصوت. وتتطلب هذه الخاصية 
على السماعة.  AUX INA 5استخدام كبل صوت استريو بقابس 3.5 ملم على طرف واحد للتوصيل باإلدخال 

هذا النوع من الكبالت متاح للشراء في متاجر االلكترونيات.
:AUX IN الستخدام الموصل

السماعة..1  قم بتوصيل الكبل القادم من جهاز الصوت بالموصل AUX IN خلف 

rاضغط Power على السماعة.. 2
اضغط AUX على السماعة.. 3
 قم بضبط الصوت في الجهاز الموصل إلى قرب الحد األقصى ثم استخدم أزرار صوت السماعة لضبط .4

مستوى الصوت.
مالحظات:

إذا توقف الجهاز الموصل عن تشغيل الصوت لمدة 30 دقيقة، تتوقف السماعة تلقائيا للحفاظ على طاقة البطارية.• 

الموصل SERVICE خلف السماعة هو فقط من أجل تحديثات البرامج. وال يمكن استخدامه لتوصيل جهاز صوت.• 
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التشغيل

مؤشرات حالة النظام
وتضيء مؤشرات الحالة عند تفعيل مصدر صوت أو حالة سماعة. توجد مؤشرات الحالة في واجهة السماعة.

حالة النظاممؤشر الحالة
إلى حالة السماعة عند اختيار مصدر Bluetooth. انظر "إقران وتوصيل جهاز  Bluetooth® يشير®

بالسماعة" في صفحة 9.

قابلة لالكتشاف وجاهزة لالقتران بجهاز.•  ضوء أزرق وامض–
ضوء أبيض وامض – محاولة التوصيل بجهاز مقترن.• 
بجهاز مقترن. •  ضوء أبيض ثابت – موصل
هي المصدر. ويتم الوصول •  Bluetooth يومض مع زيادة أو خفض صوت السماعة عندما تكون

ألقصى أو أدنى صوت عندما يومض مؤشر المصدر مرتين.

 •. AUX IN تقوم السماعة بتشغيل المصدر الموصل بالموصل
هو المصدر. ويتم الوصول ألقصى أو •  AUX يومض مع زيادة أو خفض صوت السماعة عندما يكون

أدنى صوت عندما يومض مؤشر المصدر مرتين.

يومض عندما يكون الصوت مكتوما. 

يبين مستوى طاقة البطارية أو حالة شحن البطارية. انظر "فحص البطارية" في صفحة 14.
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التشغيل
أزرار التحكم

توجد أزرار التحكم فوق السماعة.

الوصفزر التحكم
اضغط لتشغيل أو إيقاف السماعة.

عندما تكون ®Bluetooth هي المصدر المختار، تحاول السماعة إعادة التوصيل بأخر جهاز تم • 
انظر "إقران توصيله. إذا لم تكن هناك أجهزة مقترنة، تصبح السماعة قابلة لالكتشاف. 

وتوصيل جهاز بالسماعة" في صفحة 9. 
إذا كنت تعمل على طاقة البطارية، اضغط مع االستمرار لمراقبة مؤشر حالة البطارية. انظر "فحص • 

البطارية" في صفحة 14.
دقيقة، تتوقف السماعة تلقائيا للحفاظ على طاقة البطارية.•  إذا لم يتم استخدام السماعة في غضون 30

. Bluetooth اضغط الختيار مصدر

تحاول السماعة االتصال بآخر جهاز تم إقرانه. إذا لم تكن هناك أجهزة مقترنة، تصبح السماعة قابلة • 
لالكتشاف. 

إذا تم توصيل Bluetooth، اضغط لوضع السماعة على وضع القابلية لالكتشاف واسمح بإقرانها مع • 
جهاز Bluetooth آخر. اضغط مرة أخرى للعودة لوضع التوصيل.

اضغط لالستماع لجهاز موصل بالموصل AUX. انظر "توصيل جهاو باستخدام الموصل AUX" في صفحة 
.13

اضغط لكتم/ تشغيل الصوت من السماعة.

اضغط لخفض صوت السماعة بالتدريج. اضغط مع االستمرار لخفض مستوى الصوت باستمرار.

اضغط لزيادة صوت السماعة بالتدريج. اضغط مع االستمرار لزيادة مستوى الصوت باستمرار.
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إضافة جهاز آخر للسماعة
قم بإقران جهاز آخر بالسماعة بجعل السماعة قابلة لالكتشاف.

®اضغط ®Bluetooth على السماعة، وبالتالي يومض مؤشر حالة Bluetooth بلون أزرق.. 1

المسمى .2 الجهاز  واختر   Bluetooth أجهزة  قائمة  موقع  وحدد  جهازك  على   Bluetooth بتشغيل   قم 
"Bose SLIII." إذا كان جهازك يطلب منك رمز مرور، أدخل "0000" (أربعة أصفار).

إلى لون أبيض ثابت. Bluetooth عند توصيل الجهاز بالسماعة، يتحول مؤشر حالة

يمكنك التبديل بين السماعة الموصلة والقابلة لالكتشاف بالضغط على Bluetooth على السماعة.  مالحظة: 

 ذاكرة السماعة
تستطيع السماعة تذكر ما يصل إلى ستة أجهزة مقترنة. إذا قمت بإقران السماعة مع جهاز إضافي، فلم يعد 

الجهاز الموصل حديثا أقل مقترنا بالسماعة.

(حوالي 10 Bluetooth لمسح جميع األجهزة من ذاكرة السماعة، اضغط مع االستمرار على مالحظة: 
ثوان) إلى أن تسمع نغمة. يتم مسح جميع األجهزة وتصبح السماعة قابلة لالكتشاف.

إعادة توصيل جهاز
عند تشغيل السماعة، تقوم بإعادة التوصيل بجهاز في الذاكرة بدءا من آخر جهاز تم توصيله. وإذا كان آخر 
جهاز تم توصيله غير متاح، تقوم السماعة بالتوصيل بآخر جهاز تالي تم توصيله وهلم جرا. وتبحث السماعة 

عن جهاز مقترن لمدة حوالي 30 ثانية.

التبديل لجهاز آخر
يمكنك تحويل السماعة من جهازك الموصل إلى جهاز آخر مقترن سابقا. ويجب أن يكون الجهاز الذي تتحول 

إليه في ذاكرة السماعة.
تأكد من تشغيل Bluetooth في جهازك المقترن سابقا.. 1
اضغط Bluetooth على السماعة لجعل السماعة قابلة لالكتشاف. . 2

على السماعة بلون أزرق إلظهار أن السماعة قابلة لالكتشاف. Bluetooth يومض مؤشر حالة
3 ..Bluetooth من قائمة أجهزة "Bose SLIII" على جهازك، اختر

بلون أبيض، بينما تحاول السماعة التوصيل بالجهاز. Bluetooth يومض مؤشر حالة
Bluetooth من الوميض إلى لون  عند توصيل السماعة وجهاز Bluetooth بنجاح، يتغير مؤشر حالة

أبيض ثابت وتصدر السماعة نغمة.

التشغيل
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 إقران وتوصيل جهاز بالسماعة
يجب أن تقوم بإقران وتوصيل جهاز Bluetooth بالسماعة قبل االستماع إلى الموسيقى من سماعة 

.Bose® Soundlink® ® Bluetooth® speaker III®

اإلعداد ألول مرة
عند تشغيل سماعتك ألول مرة ، تكون جاهزة إلقران وتوصيل جهازك األول.

r اضغط Power لتشغيل السماعة. . 1
يومض مؤشر الحالة Bluetooth على السماعة بلون أزرق إلظهار أن السماعة قابلة لالكتشاف.

المسمى .2 الجهاز  واختر   Bluetooth أجهزة  قائمة  موقع  وحدد  جهازك  على   Bluetooth بتشغيل  قم 
"Bose SLIII." إذا كان جهازك يطلب منك رمز مرور، أدخل "0000" (أربعة أصفار). 

BluetoothSettings

Devices

Bluetooth ON

ConnectedBose SLIII

Bluetooth على السماعة من  عند إتمام اإلقران وتوصيل الجهاز بالسماعة، يتغير لون مؤشر حالة 
األزرق الوامض إلى األبيض الثابت وتنبعث نغمة من السماعة.

إذا توقفت السماعة بعد خمس دقائق، فلم يتم اقرأنها أو توصيلها بالجهاز. قم بإيقاف السماعة وتشغيلها  مالحظة: 
مرة أخرى وجرب إقران جهازك مرة أخرى. انظر "حل المشاكل" في صفحة 16.

التشغيل
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التشغيل
 قم بتوصيل سلك الكهرباء في وحدة التغذية بالتيار المتردد بموصل التيار المستمر في خلف السماعة..2

 قم بتوصيل وحدة التغذية بالتيار المتردد بمأخذ كهربائي للتيار المتردد..3
تصدر السماعة نغمة لتأكيد التوصيل بالتيار المتردد ويبدأ الشحن. يومض مؤشر حالة البطارية 

على السماعة األمامية يلون أصفر إلظهار شحن البطارية.
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 التشغيل

 التوصيل بالتيار المتردد
®SoundLink ألول مرة، قم بتوصيلها بالتيار المتردد  Bluetooth® speaker IIII® عند استخدام سماعة 

وشحن البطارية لمدة ثالث ساعات. يمكنك بدء استخدام السماعة أثناء شحن البطارية.
 حسب نوع حسب التغذية بالتيار المتردد:.1

  قم بمد الشوكات من وحدة التغذية الكهربائية بالتيار المتردد.أ. 

أو، 
 حرك محول التيار المتردد الخاص بمنطقتك في وحدة التغذية بالتيار المترددب.
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مقدمة

نظرة عامة
بالموسيقى  استمتع   .Bose® SoundLink® ® Bluetooth® speaker IIII® سماعة  بشراء  لقيامك  شكرا 
آخر في أي مكان  Bluetooth ® السلكيا من هاتفك الذكي أو كمبيوتر لوحى أو كمبيوتر محمول أو جهاز

تختاره.
الخصائص

بالفعل.•  Bluetooth الحاجة إلى توصيل جهاز Wireless Bluetooth يلغي رابط

 •.Bose بطارية ليثيوم-أيون قابلة إلعادة الشحن توفر ساعات من أداء

توصيل أي جهاز موسيقى بالسماعة مباشرة.•  AUX يتيح لك الموصل

 •.Bluetooth إقران ما يصل إلى ستة أجهزة

 سهولة الحمل والحركة.•

تفريغ المحتويات
افتح العلبة الكرتونية وأخرج السماعة ووحدة التغذية بالتيار المتردد. حسب منطقتك، قد تحتوي العلبة الكرتونية
أيضا على محوالت تيار متردد للتغذية بالتيار المتردد. تأكد من حفظ كل مواد التعبئة والتغليف. فهذه تعتبر

أكثر الوسائل أماناً في أي عملية شحن أو نقل.
المعتمد أو اتصل Bose ال تحاول استخدام المنتج عند اكتشاف أي جزء تالف. اتصل على الفور بموزع
بخدمة عمالء Bose. للحصول على معلومات االتصال، راجع قائمة جهات االتصال في نهاية هذا الدليل أو

http://global.Bose.com قم بزيارة موقع

SoundLink® Bluetooth® السماعة®

speaker III
محوالت التغذية بالتيار المترددوحدة التغذية بالتيار المتردد
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السالمة
في الواليات المتحدة فقط

من قواعد لجنة االتصاالت  مالحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقا للجزء رقم 15
. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. 

م ي ع
FCC الفيدرالية

علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد واستخدام وبث طاقة موجات السلكية، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية
ي ي ز ي ر ر و ي ن ي و يم م و ي ر ري

إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك فال يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب
ع ي م م

هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون والذي يمكن تحديده من خالل تشغيل وإيقاف الجهاز، يرجى منك 
م ع م م

محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
ي ع ي

تغيير اتجاه أو موضع هوائي االستقبال.• 
 زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.•
 توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال بها.• 
  قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوى الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.•

إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل  Bose Corporation قد يؤدي القيام بأية تغييرات أو تعديالت دون موافقة صريحة من شركة
هذا الجهاز.

كندا
.ICES-003 للمواصفات الكندية B يخضع هذا الجهاز الرقمي من الفئة

يخضع هذا الجهاز لمعايير ترخيص Industry Canada فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) أن هذا 
) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في 

( ) ع y
الجهاز قد ال يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2

تشغيل غير مرغوب فيه للجهاز.
طاقة اإلخراج: 7 ميجاوات @ 2400-2483.5 ميجاهرتز

ذات  األخرى  EU/2014/53 والشروط  لتوجيه  األساسية  للمتطلبات  تعلن شركة Bose بموجبه أن هذا المنتج يخضع 
المعمول بها. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطابق في موقع: 

ع ج
EU الصلة وجميع توجيهات

www.Bose.com/compliance

أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة 

اسم الجزء

المواد والعناصر السامة أو الخطرة

الرصاص 
(Pb)(Hg) الزئبق(Cd) الكادميوم

سداسي التكافؤ 
(CR(VI) )

ثنائي الفينيل المعالج 
(PBB) بالبروم

أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم 
(PBDE)

 لوحات الدوائر
المطبوعة 
(PCBs)

X00000

األجزاء 
المعدنية

X00000

األجزاء 
البالستيكية

000000

X00000السماعات
X00000الكبالت

 .SJ/T 11363-2006 تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار :O

X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في واحد على األقل من المكونات المتجانسة المكونة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد في 
.SJ/T 11363-2006 معيار

يرجى استكمال سجالتك واالحتفاظ بها.

يمكن العثور على الرقم المسلسل ورقم الموديل على أسفل السماعة.

الرقم المسلسل: _______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ رقم الموديل: 

 _______________________________________________________________ تاريخ الشراء: 

نحن نقترح عليك االحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.
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السالمة
تحذير: يحتوى هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى االتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر 

على عملية زرع جهازك الطبي.
ج

تنبيه: ال تقم بإجراء أية تعديالت على النظام أو الملحقات. حيث أن التعديالت غير المصرح بها قد تخل بالسالمة وااللتزام 
بالقواعد التنظيمية وبأداء النظام.

م

مالحظات:
 توجد بطاقة المنتج أسفل المنتج.• 
يجب اإلبقاء على مثل هذا الجهاز في وضع القابلية للتشغيل عند استخدام قابس التغذية الكهربائية أو وصلة جهاز كجهاز فصل.• 
يجب استخدام وحدة التغذية بالتيار المتردد المرفقة مع هذا المنتج في الداخل فقط. فهو لم ُيصمم أو يختبر لالستخدام في األماكن • 

المفتوحة أو في السيارات الترفيهية أو القوارب.
مم

® هذا المنتج مخصص لالستخدام مع وحدة التغذية بالتيار المتردد المرفقة أو وحدة ®Bose للتغذية الكهربائية أو الشاحن المصمم • 

لالستخدام مع هذا المنتج.

تعليمات هامة للسالمة
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 أية 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 . 8

(بما في ذلك مكبرات الصوت) ينتج عنه حرارة.
  ال تستخدم سوى الملحقات/المرفقات التي تحددها جهة الصنع.. 9

  قم بفصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم االستخدام لفترات طويلة.. 10
  قم بإجراء جميع أعمال الصيانة بواسطة أفراد صيانة مؤهلين. يجب إجراء صيانة عند تلف الجهاز بأي شكل من األشكال،. 11

مثل تلف سلك التغذية الكهربائية أو القابس أو انسكاب سائل أو سقوط أشياء على الجهاز أو تعرضه للمطر أو الرطوبة أو 
ي ع يم

عدم عمله بشكل اعتيادي أو سقوطه.

معلومات عن المنتجات التي تولد ضوضاء كهربائية
المبينة لعامة الناس. ويجب عدم  Industry Canada و FCC يتفق هذا الجهاز مع حدود التعرض إلشعاع تردد الراديو للجنة

تحديد موضع مشترك لهذا الجهاز أو تشغيله باالرتباط مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.
yy ع عع

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد ال يتسبب في حدوث تداخل 
) أن هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

ي ( ) ع
ضار و (2
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السالمة
يرجى قراءة هذا الدليل

يرجى تخصيص الوقت الكافي التباع التعليمات الموجودة في دليل المالك هذا بعناية. فسوف يساعدك هذا الدليل على إعداد وتشغيل 
نظامك بشكل سليم واالستمتاع بكل خصائصه المتقدمة. يرجى االحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبالً.

ي و ي ب ي ي و و ي ع ب ي و يص ى ير

يقوم المثلث متساوي األضالع الذي يوجد بداخله رسم على شكل وميض برق ورأس سهم بتنبيه المستخدم بوجود فولتية 
خطيرة غير معزولة داخل علبة الجهاز قد تكون من الكبر بحيث فد تتسبب في صدمة كهربائية.

م م ي ع ي م

وتقوم عالمة التعجب الموجودة داخل مثلث متساوي األضالع، كما هو مبين على النظام، بتنبيه المستخدم إلى وجود 
تعليمات تشغيل وصيانة هامة في دليل المالك هذا.

تحذيرات:
لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.• 
 يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات السوائل المتساقطة أو المتناثرة ويجب عدم وضع أوعية ممتلئة بالسوائل، مثل آنية• 

الزهور، على الجهاز أو بالقرب منه. وكما هو الحال مع أية منتجات إلكترونية، احرص على عدم سكب السوائل داخل 
ع م م

أي جزء من النظام. فقد تؤدي السوائل إلى حدوث تعطل و/أو التعرض لخطر حريق.
عع

 يجب عدم وضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق الجهاز أو بالقرب منه.• 
ال تستخدم أي شاحن غير الشاحن المزود خصيصا لالستخدام مع الجهاز.• 
يجب شحن البطارية قبل استخدامها. استخدم دائما الشاحن الصحيح وراجع تعليمات الشركة المصنعة أو دليل الجهاز • 

لالطالع على تعليمات الشحن الصحيح.
  قد يكون من الضروري بعد فترات التخزين الطويلة، شحن وتفريغ حزمة البطاريات عدة مرات للوصول ألفضل أداء.•

درجة •  درجة فهرنهايت +/- 23  يكون أفضل أداء لحزمة البطاريات عند تشغيلها في درجة حرارة الغرفة العادية (68
فهرنهايت أو 20 درجة مئوية +/- 5 درجة مئوية).

ال تترك البطارية في الشحن لفترة طويلة عندما ال تكون قيد االستخدام.• 
لن يتم تعريض حزمة البطاريات لحرارة عالية مثل أشعة الشمس أو النار أو أما شابه ذلك.• 
ال تعرض حزمة البطاريات لصدمة ميكانيكية.• 
  في حالة تسرب سائل البطارية من المعدة، ال تسمح للسائل أن يالمس جلدك أو عينيك. وإذا حدث تالمس، قم بغسل •

المنطقة المصابة بكثير من الماء وتوجه للفحص الطبي.
ح حي

ال تستخدم أي حزمة بطاريات غير مصممة لالستخدام مع الجهاز.• 
 حافظ على البطارية نظيفة وجافة.•

 •.Bose الستبدال البطارية، يرجى االتصال بخدمة عمالء

هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc ويتم استخدام هذه العالمات بموجب ترخيص من شركة  Bluetooth®  عالمة وشعارات كلمة®

.Bose Corporation

.Wi-Fi Alliance هي عالمة تجارية لشركة Wi-Fi

Bose Corporation. ال يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو استخدامه على نحو مخالف دون إذن كتابي مسبق. 2018©



Bose® SoundLink® 
 Bluetooth® speaker III

Owner’s Guide


	AM373985_00



