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تعليمات مهمة للسالمة

يُرجى قراءة جميع تعليمات السالمة، واألمان، واالستخدام واالحتفاظ بها.

تعلن شركة Bose Corporation بموجبه أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات األساسية لتوجيه االتحاد األوروبي 
رقم EU/2014/53 والشروط األخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات االتحاد األوروبي المعمول بها. 

wwwwww..BoseBose..comcom//compliancecompliance :ويمكن العثور على إعالن المطابقة الكامل في الموقع التالي

يتوافق هذا المنتج مع جميع لوائح التوافق الكهرومغناطيسي المعمول بها لعام 2016 وجميع لوائح المملكة المتحدة األخرى 
wwwwww..BoseBose..comcom//compliancecompliance :المعمول بها. ويمكن العثور على إعالن المطابقة الكامل في الموقع التالي

تعلن شركة Bose في هذا الكتيب أن هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات األساسية التي تنص عليها لوائح األجهزة الالسلكية 
لعام 2017 وجميع لوائح المملكة المتحدة المعمول بها. ويمكن العثور على إعالن المطابقة الكامل في الموقع التالي: 

wwwwww..BoseBose..comcom//compliancecompliance

تعليمات مهمة للسالمة
اقرأ هذه التعليمات.. 1
واحتفظ بها.. 2
انتبه إلى جميع التحذيرات.. 3
اتبع جميع التعليمات.. 4
 ال تقم بوضع المنتج بالقرب من أي مصدر للحرارة مثل شبكات التدفئة، أو ممرات الحرارة، أو المواقد، أو أي جهاز آخر . 5

)بما في ذلك مكبرات الصوت( تنتج عنه حرارة.
 وّكل جميع أعمال الصيانة إلى أفراد صيانة مؤهلين. يلزم إجراء الصيانة في حال عدم عمل الجهاز بشكل طبيعي أو تعرضه . 6

للتلف المادي.
 إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض إلزالة الرواسب.. 7
 تأكد من جفاف منفذ الموصل تماًما قبل الشحن.. 	
ال تحاول شحن السماعة عندما تكون رطبة.. 	

تحهيرات/تابيهات
يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك فيما إذا كان لهذه السماعات تأثيٌر على أي أجهزة طبية مزروعة 

لديك أو ال.

أبِق المنتج بعيًدا عن مصادر اللهب والحرارة. ال تضع أّي مصادر لهب مكشوف )مثل الشموع المشتعلة( فوق المنتج أو بالقرب منه. 	 
ح بها لهذا المنتج.	  ال تُجِر أي تبديالت غير مصرَّ
ال تستخدم عاكس مصدر الطاقة مع هذا المنتج.	 
 	 ،CSAو ،UL استخدم هذا المنتج فقط مع وحدة تغذية كهربائية معتمدة من المؤسسة وتلبي المتطلبات التنظيمية المحلية )مثل

.)CCCو ،VDEو
إذا أُسيء استخدام البطارية المرفقة مع هذا المنتج، فقد تسبب خطر نشوب حريق أو حرقًا كيميائيًا. 	 
ال تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة )مثل تخزينها تحت أشعة الشمس المباشرة، أو تعريضها للنار أو ما شابه(.	 

http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
http://www.Bose.com/compliance
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تم اختبار هذا الجهاز وُوجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقًا للجزء رقم 15 من قواعد لجنة االتصاالت مالحظةال
الفيدرالية )FCC(. وقد وضعت هذه الحدود لتوفير الحماية المناسبة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. يولد 

هذا الجهاز طاقة تردد السلكية ويستخدمها ويمكن أن يشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فيمكن أن يتسبّب في 
حدوث تداخل ضار في االتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، فال يوجد ضمان لعدم حدوث تداخل بسبب التركيب. إذا تسبّب هذا الجهاز 
في حدوث تداخل ضار لالستقبال الالسلكي أو التلفزيوني )يمكن التحقق من ذلك عن طريق إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله(، يُوصى 

المستخدم بتصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
تغيير اتجاه المنتج أو موضعه.	 
زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز االستقبال.	 
توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي في دائرة مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز االستقبال بها.	 
استشر الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفاز لطلب المساعدة.	 

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

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )FCC( ومعيار )معايير( المواصفات القياسية لموجات 
 .)ISED Canada( المعفية من ترخيص مؤسسة االبتكار، والعلوم والتنمية االقتصادية في كندا )RSS( الراديو

يخضع تشغيل الجهاز 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 للجهاز.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض البشري لإلشعاع التي حددتها هيئة االتصاالت الفيدرالية، ووزارة االبتكار والعلوم والتنمية 
االقتصادية في كندا للسكان عامةً. يجب عدم تحديد موضع مشترك لجهاز اإلرسال هذا أو تشغيله بالتزامن مع أي هوائي أو جهاز 

إرسال آخر.
.)IMDA( يُلبّي متطلبات هيئة التطوير اإلعالمي للمعلومات واالتصاالت

يمتثل المنتج، وفقًا لمتطلبات التصميم اإليكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة EC/125/	200 وكذلك التصميم 
اإليكولوجي لتوجيهات المنتجات ذات الصلة بالطاقة ولوائح معلومات الطاقة )التعديل( )الخروج من االتحاد األوروبي( لعام 2020، 
مع القاعدة )القواعد( التالية أو المستند )المستندات( التالي: الالئحة )المفوضية األوروبية( رقم 1275 لسنة 	200، بصيغتها المعدلة 

بموجب الئحة )االتحاد األوروبي( رقم 01	 لسنة 2013.

معلومات حالة الطاقة المطلوبة
أوضاع الطاقة

وضع االستعداد الشبكيوضع االستعداد

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

Bluetooth ≥ 2.0 واط> 0.5 واط

≥ 20 دقيقة≥ 20 دقيقةالوقت الذي بعد انتهائه يتم تبديل الجهاز تلقائيًا إلى الوضع

استهالك الطاقة في وضع االستعداد الشبكي في حال توصيل 
جميع منافذ الشبكة السلكية وتنشيط جميع منافذ الشبكة 

الالسلكية عند إدخال 230 فولت/50 هرتز

> 2.0 واطغير متوفر

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

Bluetooth: قم بإلغاء التنشيط عن طريق مسح قائمة اإلقران من خالل الضغط 
مع االستمرار على زر Bluetooth لمدة 10 ثواٍن. قم بالتنشيط من خالل اإلقران 

 .Bluetooth مع أحد مصادر

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
بالاسبة ألوروباا

نطاق تردد التشغيل: من 2400 إلى 3.5	24 ميجا هرتز.
الحد األقصى لطاقة اإلرسال: أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية.

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. لمزيٍد من 

المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر 
الذي اشتريت منه هذا المنتج.
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الالئحة اإلدارية ألجهزة تردد الراديو ماخفضة الطاقة
المادة الثااية عشرة

وفقًا لقواعد "الالئحة اإلدارية لألجهزة ذات الترددات الالسلكية منخفضة الطاقة"؛ يُحظر على أّي شركة أو مؤسسة أو مستخدم 
تغيير ترددات أو تعزيز طاقة اإلرسال أو تغيير السمة األصلية أو األداء في أّي جهاز من األجهزة المعتمدة ذات الترددات الالسلكية 

.)NCC( منخفضة الطاقة؛ وذلك دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية الصينية لالتصاالت
المادة الرابعة عشر

ال تؤثر األجهزة ذات الترددات الالسلكية منخفضة الطاقة على أمن الطائرات وال تتداخل مع االتصاالت القانونية )إن وجدت(، وفي 
حال حدوث تداخل، فيجب على المستخدم إيقاف تشغيلها على الفور إلى أن يتم إزالة هذا التداخل. االتصاالت القانونية المذكورة تعني 

االتصاالت الالسلكية التي تعمل وفقًا لقانون االتصاالت.
من المؤكد أن األجهزة ذات تردد الراديو منخفض الطاقة ُعرضة للتداخل من قِبل االتصاالت القانونية أو األجهزة المشعة لموجات 

.ISM راديو األجهزة الصناعية، والعلمية والطبية
ال تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة إلعادة الشحن من هذا المنتج. اتصل بموزع Bose المحلي لديك أو بفنّي مؤهل آخر 

إلعادة تدوير المنتج والتخلص منه.

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، باتّباع اللوائح المحلية. ال تحرقها.

  

أسماء المواد أو العااصر السامة أو الخطرة ومحتوياتها
المواد والعااصر السامة أو الخطرة

 الرصاصاسم الجزء
)Pb(

 الزئبق
)Hg(

 الكادميوم
)Cd(

 سداسي التكافؤ
)CR)VI( (

ثاائي الفيايل المعالج 
 بالبروم
)PBB(

 أثير ثاائي الفيايل
المعالج بالبروم 

)PBDE(
مركبات ثنائي الفينيل 
)PCB( متعّدد الكلورXOOOOO

XOOOOOاألجزاء المعدنية
OOOOOOاألجزاء البالستيكية

XOOOOOالسماعات
XOOOOOالكبالت

.SJ/T  11364  تم إعداد هذا الجدول وفقًا ألحكام المعيار
O:  يشير إلى أّن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المقّرر في 

.GB/T  26572 المعيار
X:  يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على األقل في إحدى المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من 

.GB/T 26572 متطلبات التقييد لمعيار
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جدول المواد الخطرة المحظور استخدامها بتايوان
اسم الجهاز: سماعة بلوتوث، تعيين النوع: 10	435

المواد المحظورة والرموز الكيميائية لها

الرصاص الوحدة
)Pb(

 الزئبق
)Hg(

 الكادميوم
)Cd(

الكروم سداسي 
)Cr+6( التكافؤ

ثنائي الفينيل الُمعالج 
)PBB( بالبروم

إثير ثنائي الفينيل متعدد 
)PBDE( البروم

مركبات ثنائي الفينيل 
)PCB( متعّدد الكلور-○○○○○

○○○○○-األجزاء المعدنية
○○○○○○األجزاء البالستيكية

○○○○○-السماعات
○○○○○-الكبالت

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

تاريخ الصاع: يشير الرقم الثامن في الرقم المسلسل إلى سنة الصنع؛ إذ يشير الرقم "1" إلى 2011 أو 2021.
 Bose Electronics )Shanghai( Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 :المستورد في الصين

Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100
 Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands :المستورد في االتحاد األوروبي

 Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, :المستورد في تايوان 
Taipei City 104, Taiwan رقم الهاتف: 7676 6-2-2514		+

 Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, :المستورد في المكسيك 
.Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F رقم الهاتف: 3545 )5202( 5255+

 Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, :المستورد في المملكة المتحدة
Kent, ME4 4QZ، بالمملكة المتحدة

القدرة المقااة على اإلدخال: 5 فولت تيار مستمر، 1.5 أمبير
يوجد معرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية )CMIIT( على ظهر بطاقة السماعة.
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يُرجى استكمال سجالتك واالحتفاظ بها
يوجد الرقم المسلسل على جانب السماعة بالقرب من السوار. يوجد رقم الموديل على ظهر السماعة.

_______________________________________________________________ الرقم المسلسل: 

________________________________________________________________ رقم الموديل: 
يُرجى االحتفاظ بإيصال الشراء مع دليل المالك. الوقت مناسب اآلن لتسجيل منتج Bose الخاص بك. يمكنك القيام بذلك بسهولة 

global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register من خالل االنتقال إلى

معلومات األمان
  هذا المنتج قادر على استقبال التحديثات األمنية من Bose تلقائيًا عند االتصال بتطبيق Bose Connect. من أجل 
 .Bose Connect استقبال التحديثات األمنية عبر تطبيق المحمول، يجب عليك إكمال عملية إعداد المنتج في تطبيق

btu.Bose.combtu.Bose.com عبر Bose وإها لم تُكِمل عملية اإلعداد، فستتحمل مسؤولية تثبيت التحديثات األماية التي توفرها

 App Store .في الواليات المتحدة ودول أخرى Apple Inc. هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Apple وشعار Apple
.Apple Inc هي عالمة خدمة لشركة

العالمة التجارية النصية ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية ُمسّجلة مملوكة لشركة  Bluetooth SIG، وأّي استخدام 
لهذه العالمات من قِبل شركة Bose يكون بموجب ترخيص. 

.Google LLC.  هي عالمة تجارية لشركة Google Play إن
.USB Implementers Forum هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لدى USB-C®و USB Type-C®

 ،Bose Portable Home Speakerو ،Bose Musicو ،Bose Home Speakerو ،Bose يُعد كل من 
 ،Bose Smart Speakerو ،Bose Smart Soundbarو ،Bose Portable Smart Speakerو 

.Bose عالمات تجارية لشركة SoundLink Revolveو ،SoundLinkو ،SimpleSyncو ،Bose Soundbarو
1-	77-230-563	 :Bose المقر الرئيسي لشركة

حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة بوز. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو تعديله، أو توزيعه، أو استخدامه 
بطريقٍة أخرى دون إذن كتابي مسبق.

http://global.Bose.com/register
http://btu.Bose.com
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ما تتضماه علبة الماتج
10   .................................................................................................................. المحتويات

BOSE CONNECT إعداد تطبيق
11   ........................................................................................ Bose Connect تنزيل تطبيق

قابلية اقل مكبر الصوت
12 تكوينات الحزام.............................................................................................................  

12 مقاوم للماء والغبار.........................................................................................................  

أزرار التحكم في السماعة
14   ........................................................................................................ تشغيل/إيقاف الطاقة

14 مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي..............................................................................................  

14 تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي...............................................................................  

15 وظائف مكبر الصوت......................................................................................................  

15 وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت.........................................................................  

16   .................................................................................................... وظائف االتصال

17 الوصول إلى عنصر التحكم في الصوت..................................................................................  

البطارية
1	   .............................................................................................................. شحن السماعة

1	 مدة الشحن...........................................................................................................  

1	   ..................................................................................... االستماع إلى مستوى البطارية

1	   ...................................................................................................... وضع حماية البطارية

مصابيح الحالة
20   ....................................................................................................Bluetooth® مصباح

21 مصباح البطارية............................................................................................................  
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المطالبات الصوتية
22   ........................................................................................................ اللغات المثبتة مسبقًا

22   .................................................................................................................. تغيير اللغة

22 تعطيل المطالبات الصوتية.................................................................................................  

BLUETOOTH اتصاالت
23 توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Connect )مستحسن(................................  

24 التوصيل باستخدام قائمة Bluetooth في الجهاز المحمول الخاص بك...............................................  

25   ..................................................................................................... فصل الجهاز المحمول

25 إعادة توصيل أحد األجهزة المحمولة......................................................................................  

اتصاالت BLUETOOTH المتعددة
26 توصيل جهاز محمول إضافي.............................................................................................  

26 تحديد أجهزة المحمول المتصلة............................................................................................  

26 التبديل بين جهازين محمولين متصلين....................................................................................  
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ما تتضمنه علبة المنتج

المحتويات
تأكد من إدراج األجزاء التالية:

Bose SoundLink Flex Bluetooth سماعة

Type-C® من نوع USB كبل

في حال تلف أي جزء من المنتج، ال تستخدمه. اتصل بموزع  Bose المعتمد لديك أو اتصل بخدمة مالحظةال
 .Bose عمالء

worldwide.Bose.com/Support/Flexworldwide.Bose.com/Support/Flex :تفضل بزيارة

http://worldwide.Bose.com/Support/Flex
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BOSE CONNECT إعداد تطبيق

يُتيح لك تطبيق Bose Connect إعداد السماعة والتحّكم بها من خالل أي جهاز محمول مثل الهاتف الذكي أو 
الكمبيوتر اللوحي.

من خالل استخدام هذا التطبيق يُمكنك إدارة اتصاالت Bluetooth، واختيار لغة المطالبة الصوتية، وإدارة إعدادات 
السماعة، والحصول على ميزات جديدة.

BOSE CONNECT تازيل تطبيق
نّزل تطبيق Bose Connect على جهازك المحمول.. 1

BOSE CONNECT

اتبع تعليمات التطبيق. . 2
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قابلية نقل مكبر الصوت

تكوياات الحزام
يمكنك استخدام الحزام كحلقة إصبع لنقل مكبر الصوت بسهولة. كما يمكنك أيًضا إرفاقه في حلقة تسلق معدنية أو سلك.

مقاوم للماء والغبار
مكبر الصوت الخاص بك مقاوم للماء ومقاوم لرذاذ الماء والغبار. وقد تم تصنيفها IP67 وIP64. يمكنك غمر 

السماعة في الماء لما يصل إلى 30 دقيقة على عمق 3.3 أقدام )متر واحد(. كما يمكن استخدامها أيًضا أثناء 
االستحمام، وفي المطر أو الثلج. 

تابيهاتا 
ال تغمر مكبر الصوت هذا في أي حوض به ماء أعمق من 3.3 أقدام )متر واحد( 	 
إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض إلزالة الرواسب. 	 

وتأكد من جفاف منفذ الموصل تماًما قبل الشحن.
ال تحاول مطلقًا شحن مكبر الصوت عندما يكون رطبًا. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف مكبر الصوت.	 

< 3.3 أقدام 
)1 متر(
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أزرار التحكم في السماعة

توجد أزرار التحكم فوق السماعة.

زر الطاقة

خفض مستوى الصوت رفع مستوى الصوت

Bluetooth زر

زر الوظائف المتعددة



أزرار التحكم في السماعة
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تشغيل/إيقاف الطاقة
 .I اضغط على زر الطاقة

يُضيء مصباح البطارية باللون األبيض الثابت.

مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
يقوم مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي بحفظ طاقة البطارية في حالة تشغيل مكبر الصوت باالعتماد على طاقة البطارية. 

يتوقّف مكبر الصوت عن العمل عند توقّف الصوت وعدم الضغط على األزرار لمدة 20 دقيقة.

لتعديل الوقت المستغرق قبل إيقاف مكبر الصوت الخاص بك تلقائيًا، استخدم تطبيق Bose Connect.مالحظةال

تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
اضغط مع االستمرار على زر H وزر الوظائف المتعددة V في الوقت نفسه. ستسمع عبارة "تم تعطيل اإليقاف التلقائي".

كرر الخطوات لتمكين مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي. 

يمكنك أيًضا تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي باستخدام تطبيق Bose Connect.اصيحةال



أزرار التحكم في السماعة
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وظائف مكبر الصوت

وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

خفض مستوى الصوت رفع مستوى الصوت

زر الوظائف المتعددة

الحلالوظيفة

اضغط على زر الوظائف المتعددة V.تشغيل/إيقاف مؤقت

اضغط على V مرتين بسرعة.االاتقال لألمام

اضغط على V ثالث مرات بسرعة.تََخّطٍ إلى الخلف

اضغط على H.رفع مستوى الصوت

اضغط على z. خفض مستوى الصوت



أزرار التحكم في السماعة
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وظائف االتصال

خفض مستوى الصوت رفع مستوى الصوت

زر الوظائف المتعددة

الحلالوظيفة

اضغط على زر الوظائف المتعددة V.الرد على مكالمة/إاهاء مكالمة

اضغط مع االستمرار على V لمدة ثانية واحدة.رفض مكالمة هاتفية واردة

الرد على المكالمة الهاتفية الواردة الثااية ووضع 
أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط على V. المكالمة الهاتفية الحالية قيد االاتظار

رفض المكالمة الهاتفية الواردة الثااية واالستمرار 
في المكالمة الهاتفية الحالية

أثناء إجراء إحدى المكالمات، اضغط مع االستمرار على V لمدة ثانية 
واحدة.

إذا كانت لديك مكالمتان هاتفيتان جاريتان، فاضغط على V مرتين سريعًا.التبديل بين مكالمتين هاتفيتين

الوصول إلى التحكم في الصوت إلجراء مكالمة

أثناء عدم إجراء إحدى المكالمات، اضغط مع االستمرار على V لمدة 
ثانية واحدة.

قد ال يدعم جهازك المحمول التحكم في الصوت. راجع دليل مالك جهازك 
لمزيد من المعلومات.

أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على H وz في الوقت نفسه.كتم صوت/تشغيل صوت مكالمة



أزرار التحكم في السماعة
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إشعارات المطالبات الصوتية
يتعرف مكبر الصوت الخاص بك على أسماء المتصلين التي تم حفظها في قائمة جهات االتصال الخاصة بك. 

لتعطيل هذه الخاصية، راجع الصفحة 22. 

تعطيل إشعارات المطالبات الصوتية يعطل المطالبات الصوتية أيًضا.مالحظةال

الوصول إلى عاصر التحكم في الصوت
يعمل الميكروفون الخاص بمكبر الصوت كملحق للميكروفون الموجود في جهاز الهاتف الخاص بك. باستخدام زر 

الوسائط المتعددة V في مكبر الصوت، يمكنك الوصول إلى إمكانات التحكم في الصوت الموجودة في جهازك 
إلجراء/تلقي المكالمات الهاتفية أو الوصول إلى المساعد الصوتي لديك لتشغيل الموسيقى، أو االطالع على أخبار 

الطقس، أو لمنحك نتيجة مباراة في لعبة ما، والمزيد.

اضغط مع االستمرار على V للوصول إلى عناصر التحكم بالصوت في جهازك. ستسمع نغمة تشير إلى تفعيل 
عناصر التحكم بالصوت.
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البطارية

شحن السماعة
اشحن سماعتك باستخدام كبل شحن من النوع ®USB-C )الشاحن الجداري غير متوفر(. 

تُومض البطارية باللون األبيض أثناء الشحن. عند اكتمال شحن البطارية، يُضيء مصباح البطارية باللون األبيض الثابت.

ال تحاول شحن مكبر الصوت عندما يكون رطبًا. فقد يتسبب القيام بذلك في تلف مكبر الصوت. تابيهال

مدة الشحن
ليتم شحن البطارية بالكامل، دعها في الشحن لمدة تصل إلى 4 ساعات. 

تدوم البطارية حتى 12 ساعة من االستخدام النمطي. يختلف أداء البطارية حسب المحتوى الذي يتم تشغيله، ومستوى 
صوت التشغيل.



البطارية
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االستماع إلى مستوى البطارية
كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعات الرأس، تقوم مطالبة صوتية باإلعالن عن مستوى شحن البطارية. عندما يكون 

مكبر الصوت قيد االستخدام، تعلن مطالبة صوتية عما إذا كانت البطارية تحتاج إلى الشحن.

يجب تمكين المطالبات الصوتية لسماع مستوى شحن البطارية )راجع الصفحة 22(.

لالستماع إلى مستوى شحن البطارية أثناء استخدام مكبر الصوت، اضغط مع االستمرار على زر الطاقة I حتى 
تسمع مطالبة صوتية. 

للتحقق من مستوى البطارية بصريًا، اضغط مع االستمرار على I بينما تقوم بالنظر إلى مصباح البطارية مالحظةال
)راجع الصفحة 21(. 

وضع حماية البطارية
عند استنفاد طاقة بطارية السماعة )0%(، أو عند فصل سماعتك وعدم استخدامها لمدة تزيد عن ثالثة أيام )ويكون 

الشحن المتبقي أقل من 10%(، فإنها تدخل وضع حماية البطارية. إلعادة تنشيط سماعتك، صلها بشاحن الحائط.

عندما ال تكون السماعة قيد االستعمال، قم بتخزينها في مكاٍن بارد. 

ال تقم بتخزين مكبر الصوت لفترة كبيرة عندما يكون مشحونًا بالكامل أو عندما يكون مستوى الشحن المتبقي تابيهال
أقل من 10 بالمائة. 
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مصابيح الحالة

توجد مصابيح البطارية وBluetooth على الجانب السفلي للسماعة.

BLUETOOTH مصباح
يبين حالة توصيل الجهاز المحمول.

Bluetooth مصباح

حالة الاظاماشاط الضوء

جاهز لالتصالأزرق وامض

جاٍر االتصالأبيض وامض

متصلأبيض ثابت



مصابيح الحالة
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مصباح البطارية
توضح مستوى شحن البطارية.

مصباح البطارية

حالة الاظاماشاط الضوء

شحن كاملأبيض ثابت

جاٍر الشحنأبيض وامض
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المطالبات الصوتية

تعمل المطالبات الصوتية على إرشادك خالل عمليات توصيل Bluetooth، واإلعالن عن مستوى شحن البطارية، 
والتعريف باألجهزة المتصلة. يُمكنك تخصيص المطالبات الصوتية باستخدام األزرار الموجودة على مكبر الصوت.

يمكنك أيًضا التحكم في المطالبات الصوتية بسهولة باستخدام تطبيق Bose Connect.اصيحةال

اللغات المثبتة مسبقًا
اللغات التالية هي اللغات المثبتة مسبقًا على مكبر الصوت الخاص بك:

الهولندية	 اليابانية	 اإلنجليزية	 
الروسية	 الكورية	 اإلسبانية	 
البولندية	 اإليطالية	 الفرنسية	 
البرتغالية	 األلمانية	 
السويدية	 الماندرين	 

تغيير اللغة
عند تشغيل مكبر الصوت ألول مرة، سوف تسمع المطالبات الصوتية باللغة اإلنجليزية. 

 اضغط مع االستمرار على زر الوظائف المتعددة V وزر z في الوقت نفسه حتى تسمع المطالبة الصوتية لخيار . 1
اللغة األول. 

اضغط على H أو z للتمرير خالل قائمة اللغات.. 2

 عندما تسمع لغتك، اضغط مع االستمرار على V لتحديدها.. 3

تعطيل المطالبات الصوتية
اضغط مع االستمرار على H وz في الوقت نفسه إلى أن تسمع "تم إيقاف المطالبات الصوتية". 

كرر الخطوة لتمكين المطالبات الصوتية من جديد.مالحظةال
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BLUETOOTH اتصاالت

توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق BOSE CONNECT (مستحسن)
قم بتنزيل تطبيق Bose Connect واتبع تعليمات التوصيل الواردة على الشاشة أثناء تشغيل مكبر الصوت الخاص بك.

BOSE CONNECT

بمجرد التوصيل، ستسمع عبارة "تم التوصيل بـ > اسم الجهاز المحمول<،" ويضيء مصباح Bluetooth بلون 
أبيض ثابت.
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BLUETOOTH اتصاالت

التوصيل باستخدام قائمة BLUETOOTH في الجهاز المحمول الخاص بك
 عندما يكون مكبر الصوت قيد التشغيل، اضغط مع االستمرار على زر Bluetooth l إلى أن تسمع . 1

"جاهز لالتصال" ويومض مصباح Bluetooth باللون األزرق.

مّكن ميزة Bluetooth على جهازك.. 2

يتم العثور عادةً على ميزة Bluetooth في قائمة اإلعدادات.مالحظةال

حدد السماعة الخاصة بك من قائمة األجهزة.. 3

Bose Flex SoundLink

بمجرد التوصيل، ستسمع عبارة "تم التوصيل بـ > اسم الجهاز المحمول<،" ويضيء مصباح Bluetooth بلون 
أبيض ثابت.

ابحث عن االسم الذي قمت بإدخاله لمكبر الصوت في تطبيق Bose Connect.مالحظةال
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BLUETOOTH اتصاالت

فصل الجهاز المحمول
قم بتعطيل خاصية Bluetooth في جهازك.

يمكنك أيًضا إلغاء توصيل جهازك باستخدام تطبيق Bose Connect.اصيحةال

إعادة توصيل أحد األجهزة المحمولة
يحاول مكبر الصوت إعادة االتصال بآخر جهاَزين تم االتصال بهما عند التشغيل. 

يجب أن تكون األجهزة في نطاق )30 قدًما، أو 	 أمتار( وفي وضع التشغيل. مالحظةال
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اتصاالت BLUETOOTH المتعددة

يمكنك إقران أجهزة إضافية مع مكبر الصوت الخاص بك. يتم التحكم في اتصاالت Bluetooth هذه بواسطة 
زر Bluetooth l. ترشدك المطالبات الصوتية خالل التحكم باالتصاالت المتعددة. قبل التوصيل بجهاز محمول 

إضافي، تأكد من أن هذه الخاصية ممكنة.

يمكنك أيًضا بسهولة إدارة عدة أجهزة متصلة باستخدام تطبيق Bose Connect.اصيحةال

توصيل جهاز محمول إضافي
يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة في قائمة إقران مكبر الصوت، ويمكن لمكبر الصوت أن يتصل بجهازين في 

الوقت نفسه بفعالية تامة. 

 Bluetooth راجع الصفحة 11( أو استخدم قائمة( Bose Connect لتوصيل جهاز إضافي، قم بتنزيل تطبيق
الموجودة في جهازك المحمول )راجع الصفحة 24(.

يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة. مالحظةال

تحديد أجهزة المحمول المتصلة
اضغط على l لسماع الجهاز الموصل حاليًا.

التبديل بين جهازين محمولين متصلين
أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على جهازك المحمول األول.. 1

شغّل الصوت على جهازك الثاني.. 2
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اتصاالت BLUETOOTH المتعددة

إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا
يجب أن يكون الجهاز في نطاق )30 قدًما، أو 	 أمتار( وفي وضع التشغيل.مالحظةال

اضغط على زر Bluetooth l لسماع اسم الجهاز المتصل.. 1

 اضغط على l مجدًدا خالل ثالث ثواٍن لالتصال بالجهاز التالي في قائمة إقران مكبر الصوت. . 2

كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.. 3

شغّل الصوت على الجهاز المتصل. . 4

مسح قائمة اإلقران الخاصة بالسماعة
1 . "Bluetooth لمدة عشر ثواٍن إلى أن تسمع "تم مسح قائمة جهاز Bluetooth l اضغط مع االستمرار على زر

ويومض مصباح Bluetooth باللون األزرق.

احذف مكبّر الصوت من قائمة Bluetooth على جهازك المحمول.. 2

يتم مسح جميع األجهزة، ويكون مكبر الصوت جاهًزا لالتصال.
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BOSE توصيل منتجات

BOSE BLUETOOTH إقران اثاين من مكبرات صوت
للحصول على تجربة موسيقية غامرة بشكل أكبر، يمكنك إقران مكبر الصوت Bose SoundLink Flex مع مكبر 

صوت Bose Bluetooth آخر وتشغيل األغنية نفسها من كال مكبري الصوت. ويمكن تشغيل اثنين من مكبرات 
الصوت معًا في األوضاع التالية:

وضع االحتفال )تشغيل السماعة اليسرى والسماعة اليمنى في تجانس تام(	 
وضع اإلستيريو )تشغيل السماعة اليسرى والسماعة اليمنى بشكٍل منفصل( 	 

يُمكنك إعداد ذلك باستخدام تطبيق Bose Connect )موصى به( أو أزرار التحكم في السماعة.

الماتجات المتوافقة
يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex مع مكبرات الصوت التالية. 

 	Bose SoundLink Micro
 	Bose SoundLink Flex
 	Bose SoundLink Color II
Bose SoundLink Revolve )السلسلة األولى والثانية(	 

+Bose SoundLink Revolve )السلسلة األولى والثانية( 	

إقران اثاين من مكبرات الصوت BOSE BLUETOOTH باستخدام 
تطبيق BOSE CONNECT (موصى به)
.Bose Connect لمزيٍد من المعلومات، قم بتنزيل تطبيق
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إقران اثاين من مكبرات صوت BOSE BLUETOOTH يدويًا
إذا كنت غير قادر على الوصول إلى تطبيق Bose Connect، فاتبع التعليمات التالية.

وضع االحتفال
تأكد من أن كال السماعتين في وضع التشغيل.. 1

تأكد من أن أحد مكبرات الصوت متصل بجهازك المحمول.. 2

على السماعة المتصلة بجهازك، اضغط مع االستمرار على زر l وزر H في الوقت نفسه.. 3
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اترك الزرين عندما تسمع "اضغط على زر Bluetooth وزر خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه على . 4
جهاز Bose الثاني".

على مكبر الصوت اآلخر، اضغط مع االستمرار على زر Bluetooth l وزر z في الوقت نفسه.. 5

اترك الزرين عندما تصدر نغمة من السماعة. . 6

بعد ما يقرب من 10 ثواٍن، ستسمع "وضع االحتفال" من كٍل من مكبري الصوت في الوقت نفسه. تم تمكين وضع 
االحتفال، ويمكنك اآلن تشغيل الصوت في تجانس تام باستخدام جهازك المحمول.

للحصول على تجربة أفضل، ضع السماعات على النحو التالي:. 7
في نفس الغرفة أو المنطقة في الهواء الطلق	 
حتى ال تكون هناك عوائق بينهما	 

قد يختلف األداء على حسب الجهاز المحمول، وبُعد المسافة، والعوامل البيئية.مالحظةال
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وضع اإلستريو
لتهيئة السماعتين لوضع االحتفال )راجع الصفحة 	2(.. 1

على إحدى السماعتين، اضغط على زر Bluetooth l وزر H في الوقت نفسه.. 2

اترك األزرار عندما تسمع "وضع إستيريو". . 3

ستسمع كلمة "يسار" من السماعة اليسرى و"يمين" من السماعة اليمنى. 

تم تمكين وضع اإلستيريو، ويمكنك اآلن تشغيل الصوت في وضع اإلستيريو باستخدام جهازك المحمول.

للحصول على تجربة أفضل، ضع السماعات على النحو التالي:. 4
في نفس الغرفة أو المنطقة في الهواء الطلق	 
في حدود 10 أقدام من بعضها البعض، خالية من العوائق	 
حتى تكون المسافة إلى كل سماعة متساوية	 

قد يختلف األداء على حسب الجهاز، وبُعد المسافة والعوامل البيئية.مالحظةال

التبديل بين وضع االحتفال ووضع إستيريو
على إحدى السماعتين، اضغط على زر l وزر H في الوقت نفسه.

تعطيل وضع االحتفال أو وضع إستيريو
قم بإيقاف تشغيل مكبر الصوت الثاني.
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 SOUNDBAR أو BOSE SMART SPEAKER التوصيل بسماعة
SIMPLESYNC™ باستخدام تقاية

باستخدام تقنية ™Bose SimpleSync، يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex مع سماعة 
Bose Smart Speaker أو Bose Smart Soundbar لالستماع إلى األغنية نفسها في غرفتين 

مختلفتين في الوقت نفسه. 

مالحظاتال

يجب عليك تنزيل تطبيق Bose Music كي تستخدم هذه الميزة:	 
تتميز تقنية ™SimpleSync بنطاق Bluetooth يبلغ ما يصل إلى 30 قدًما )	 أمتار(. قد تؤثر الجدران 	 

ومعدات البناء على االستقبال.

الماتجات المتوافقة
 Bose Smart Speaker مع أي سماعة من سماعات Bose SoundLink Flex يُمكنك إقران سماعة

 .Bose Smart Soundbar أو

تشمل المنتجات المتوافقة الشائعة ما يلي:
 	Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
 	Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
 	Bose Smart Soundbar 300
 	Bose Home Speaker 300 سماعة
 	Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

كما تُضاف منتجات جديدة بانتظام. للحصول على قائمة كاملة والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: 
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups

Bose Music اإلقران باستخدام تطبيق
من سماعة Bose SoundLink Flex اضغط مع االستمرار على زر Bluetooth l إلى أن يومض . 1

مصباح Bluetooth بلوٍن أزرق وتسمع "جاهز إلقران جهاٍز آخر".

استخدم تطبيق Bose Music لتوصيل سماعة Bose SoundLink Flex الخاصة بك بمنتج متوافق . 2
worldwide.Bose.com/Support/Groupsworldwide.Bose.com/Support/Groups :للمزيد من المعلومات، تفّضل بزيارة .Bose من

مالحظاتال

 	 Bose Smart أمتار( من سماعة 	تقع على مسافة 30 قدًما ) Bose SoundLink Flex تأكد من أن سماعة
.Bose Smart Soundbar أو سماعة Speaker

يُمكنك إقران سماعة Bose SoundLink Flex بمنتج واحد فقط في كل مرة.	 

http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
http://worldwide.Bose.com/Support/Groups
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BOSE توصيل منتجات

 BOSE SMART SPEAKER إعادة االتصال بسماعة
SIMPLESYNC™ باستخدام تقاية SOUNDBAR أو

شغّل سماعة Bose SoundLink Flex الخاصة بك )انظر الصفحة 14(.

تحاول سماعة Bose SoundLink Flex االتصال بأحدث جهازي Bluetooth متصلين، بما في ذلك سماعة 
.Bose Smart Soundbar أو Bose Smart Speaker

مالحظاتال

يجب أن تكون سماعة Bose Smart Speaker أو Bose Smart Soundbar ضمن النطاق )30 قدًما 	 
أو 	 أمتار( وأن تكون قيد التشغيل.

إذا لم تتصل سماعة Bose SoundLink Flex الخاصة بك، فراجع "إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا" 	 
في الصفحة 27.
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العناية والصيانة

تاظيف السماعة 
قد يتطلب مكبّر الصوت تنظيفًا دوريًا.

نّظف سطح مكبّر الصوت بواسطة قطعة قماش ناعمة ومبللة )بالمياه فقط(.	 
ال تستخدم أي مذيبات أو مواد كيميائية أو محاليل تنظيف تحتوي على كحول أو نشادر أو مواد كاشطة. 	 
إذا تعرضت السماعة للملح أو المياه المكلورة، فعليك شطفها برفق بالماء العذب بعد التعرض إلزالة الرواسب. 	 

وتأكد من جفاف منفذ الموصل تماًما قبل الشحن.

قطع الغيار والملحقات
 .Bose يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خالل مركز خدمة عمالء 

worldwide.Bose.com/Support/Flexworldwide.Bose.com/Support/Flex :تفّضل بزيارة

ضمان محدود
تتم تغطية مكبر الصوت بضمان محدود. تفضل بزيارة موقعنا على global.Bose.com/warrantyglobal.Bose.com/warranty للحصول 

على تفاصيل الضمان المحدود. 

لتسجيل المنتج الخاص بك، قم بزيارة global.Bose.com/registerglobal.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم 
القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

http://worldwide.Bose.com/Support/Flex
http://global.Bose.com/warranty
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحلول الشائعة
إذا واجهت مشكالت بشأن سماعتك:

قم بتشغيل السماعة )راجع الصفحة 14(.	 
تحقق من وضع لمبات الحالة )راجع الصفحة 20(.	 
تأكد من أن الجهاز المحمول الخاص بك يدعم تقنية Bluetooth )راجع الصفحة 24(.	 
اشحن البطارية )راجع الصفحة 	1(.	 
ارفع مستوى الصوت في مكبر الصوت الخاص بك، وجهازك وتطبيق الموسيقى.	 
ضع جهازك قريبًا من مكبر الصوت وبعيًدا عن أي تداخالت أو عوائق.	 
جّرب توصيل جهاز آخر )راجع الصفحة 26(.	 

إذا لم تستطع حل المشكلة لديك، فراجع الجدول أدناه لتحديد األعَراض والحلول للمشكالت الشائعة. وإذا كنت غير قادر 
 .Bose على حل هذا األمر، فيُرجى االتصال بخدمة عمالء

worldwide.Bose.com/contactworldwide.Bose.com/contact :تفضل بزيارة

الحلالعََرض

قد تكون البطارية في وضع الحماية أو فارغة. صل سماعتك بشاحن الحائط.ما من طاقة (البطارية)

ال يتم توصيل السماعة مع جهاز 
المحمول

في جهازك:
عّطل ميزة Bluetooth ثم شغلّها مرة أخرى.	 
احذف مكبر الصوت من قائمة Bluetooth في جهازك. أِعد توصيله مجدًدا 	 

)راجع الصفحة 26(.
وّصل جهاًزا آخر )انظر الصفحة 27(.

تفضل بزيارة: worldwide.Bose.com/Support/Flexworldwide.Bose.com/Support/Flex لمشاهدة مقاطع فيديو 
توضيحية.

امسح قائمة إقران مكبر الصوت )راجع الصفحة 27(. قم بالتوصيل مرة أخرى.

ال يصدر أي صوت

 Bluetooth l تأكد من تشغيل المطالبات الصوتية )راجع الصفحة 22(. اضغط على زر
لسماع اسم الجهاز المتصل. تأكد من أنك تستخدم الجهاز الصحيح.

استخدم مصدًرا مختلفًا للموسيقى.
وصل جهاز محمول آخر )راجع الصفحة 26(.

في حال اتصال جهازين، أوقف تشغيل الصوت مؤقتًا على الجهاز األول مؤقتًا وشغّل 
الصوت على الجهاز اآلخر.

في حال اتصال جهازين، انقل األجهزة لتصبح في نطاق مكبر الرأس )30 قدًما أو 
	 أمتار(.

http://worldwide.Bose.com/contact
http://worldwide.Bose.com/Support/Flex
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الحلالعََرض

جودة الصوت رديئة

استخدم مصدًرا مختلفًا للموسيقى.
وّصل جهاًزا مختلفًا.
افصل الجهاز الثاني.

قم بتعطيل أي ميزات لتحسين الصوت في الجهاز أو تطبيق الموسيقى.
إذا تعرض مكبر الصوت للماء، فجففه وحاول مجدًدا.

مكبر الصوت ال يشحن

تأكد من محاذاة الموصل الموجود في الكبل مع الموصل الموجود في مكبر الصوت بشكٍل 
صحيح.

جرب مصدر شحن آخر. 
تأكد من توصيل طرفي كبل USB-C بإحكام. 

إذا تعرض مكبر الصوت الخاص بك لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، فاتركه حتى 
يستعيد درجة حرارة الغرفة وأعد محاولة شحنه.

أعد ضبط السماعة )راجع الصفحة 37(.

الميكروفون ال يلتقط الصوت

  جرب مكالمة هاتفية أخرى.
 جّرب جهاًزا متوافقًا آخر.

إذا تعرض مكبر الصوت للماء، فجففه وحاول مجدًدا.
جرب االنتقال إلى مكان أقرب لمكبر الصوت أثناء التحدث. 

أثناء إجراء إحدى المكالمات، تأكد من تحديد مكبر الصوت كمصدر الصوت في نافذة 
المكالمة النشطة.

جهاز المحمول ال يستجيب للضغط 
على األزرار

لوظائف الضغط المتعدد باستخدام زر الوظائف المتعددة V، اجعل سرعة الضغطات 
متفاوتة.

قد ال تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض موديالت األجهزة.
جّرب جهاًزا متوافقًا آخر.
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الحلالعََرض

 Bose ال تقترن السماعة بسماعة
Bluetooth يدويًا

قم بتنزيل تطبيق Bose Connect للحصول على طريقة إضافية إلقران مكبرات 
.Bose Bluetooth الصوت من نوع

قد ال يدعم مكبر الصوت الثاني وضع االحتفال أو اإلستيريو. راجع دليل المالك الخاص 
.Bose Bluetooth بمكبر الصوت من نوع

ال تقترن السماعة بسماعة 
Bose Smart Speaker أو 

Soundbar

.Bose Music تأكد من تنزيل تطبيق
 Bluetooth إلى أن يومض مصباح Bluetooth l اضغط مع االستمرار على زر

بلوٍن أزرق، وتسمع "Ready to pair another device" )جاهز إلقران 
جهاٍز آخر(.

تأكد من أن سماعة Bose SoundLink Flex تقع على مسافة 30 قدًما )	 أمتار( من 
.Bose Smart Soundbar أو سماعة Bose Smart Speaker سماعة

ال تُعيد السماعة االتصال بسماعة 
Bose Smart Speaker أو 

Soundbar مقتراة مسبقًا
انظر "إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا" في الصفحة 27.

تأخر سماع الصوت عاد اإلقران 
 Bose Smart بسماعة أو
Soundbar أو Speaker

قم بتنزيل تطبيق Bose Connect )راجع الصفحة 11(، وتشغيل تحديثات البرامج 
المتاحة.

.USB للحصول على تحديثات btu.Bose.combtu.Bose.com على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، راجع

إعادة ضبط سماعتك
تمسح خاصية إعادة ضبط المصنع األجهزة المتصلة وإعدادات اللغة من مكبر الصوت وتعيدها إلى إعدادات 

المصنع األصلية.

شغّل السماعة.. 1

اضغط مع االستمرار على زر الطاقة I لمدة 10 ثواٍن.. 2

يتم إيقاف تشغيل السماعة.

3 ..I اضغط على

يضيء مصباح Bluetooth باللون األزرق، وتسمع رسالة "جاهز لالتصال. لبدء عملية اإلعداد، نّزل تطبيق 
Bose Connect" )راجع الصفحة 11(.

http://global.Bose.com/register


 حقوق الطبع والنشر © لعام 2022 محفوظة لشركة بوز، 
 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA الكائنة في 

AM866666-0010 Rev. 02


	ما تتضمنه علبة المنتج
	المحتويات

	إعداد تطبيق Bose Connect
	تنزيل تطبيق Bose Connect

	قابلية نقل مكبر الصوت
	تكوينات الحزام
	مقاوم للماء والغبار

	أزرار التحكم في السماعة
	تشغيل/إيقاف الطاقة
	مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
	تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

	وظائف مكبر الصوت
	وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت
	وظائف الاتصال

	الوصول إلى عنصر التحكم في الصوت

	البطارية
	شحن السماعة
	مدة الشحن
	الاستماع إلى مستوى البطارية

	وضع حماية البطارية

	مصابيح الحالة
	مصباح Bluetooth
	مصباح البطارية

	المطالبات الصوتية
	اللغات المثبتة مسبقًا
	تغيير اللغة
	تعطيل المطالبات الصوتية

	اتصالات Bluetooth
	توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق Bose Connect (مستحسن)
	التوصيل باستخدام قائمة Bluetooth في الجهاز المحمول الخاص بك
	فصل الجهاز المحمول
	إعادة توصيل أحد الأجهزة المحمولة

	اتصالات Bluetooth المتعددة
	توصيل جهاز محمول إضافي
	تحديد أجهزة المحمول المتصلة
	التبديل بين جهازين محمولين متصلين
	إعادة توصيل جهاز موصل مسبقًا
	مسح قائمة الإقران الخاصة بالسماعة

	توصيل منتجات bose
	إقران اثنين من مكبرات صوت Bose Bluetooth
	المنتجات المتوافقة

	إقران اثنين من مكبرات الصوت Bose Bluetooth باستخدام تطبيق Bose Connect (موصى به)
	إقران اثنين من مكبرات صوت Bose Bluetooth يدويًا
	وضع الاحتفال
	وضع الإستريو

	التبديل بين وضع الاحتفال ووضع إستيريو
	تعطيل وضع الاحتفال أو وضع إستيريو
	التوصيل بسماعة Bose Smart Speaker أو Soundbar باستخدام تقنية SimpleSync™
	المنتجات المتوافقة
	الإقران باستخدام تطبيق Bose Music

	إعادة الاتصال بسماعة Bose Smart Speaker أو Soundbar باستخدام تقنية SimpleSync™

	العناية والصيانة
	تنظيف السماعة 
	قطع الغيار والملحقات
	ضمان محدود

	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	الحلول الشائعة
	إعادة ضبط سماعتك


