
 BeoLab 3
الدليل 



 تقنية العدسات السمعية

 Acoustic Lens Technology 

 - صنعت بترخيص من

 .Sausalito Audio Works

للوصول إلى ملصقات االعتماد؛  فك غطاء 

BeoLab 3 العلوي. 

مالحظة! االستماع المطول بمستويات صوت 

مرتفعة قد يضر بحاسة السمع. 

حتذير:  منًعا للحريق أو الصدمة الكهربية؛ ال تعرض 
هذا اجلهاز للمطر أو الرطوبة. ال تعرض هذا اجلهاز 

للقطرات أو الرذاذ وتأكد أن األشياء املعبأة بالسوائل ال 
توضع فوقه. 

لفصل اجلهاز متاًما عن الكهرباء؛ افصل قابس سلك 
مصدر التيار من مستقبل التيار املتردد. 

يدل هذا الرمز على وجود جهد مرتفع يشكل 
احتمال التعرض للصدمة الكهربية في هذه 

الوحدة.

هذا الرمز يدل على وجود إرشادات تشغيل 
وصيانة هامة في الوثائق املرفقة مع هذه 

الوحدة 

تنبيه: تقليالً الحتمال الصدمة الكهربية؛ ال 
تفك الغطاء )أو اجلزء اخللفي(.

ال يوجد بالداخل ما يمكن للمستخدم 
إصالحه. لتكن الصيانة مسؤولية األشخاص 

المؤهلين. 



االستخدام اليومي 

بعد االنتهاء من إعداد مكبرات الصوت وفًقا للمذكور في  الصفحات التالية؛ صل النظام كله 

بالكهرباء. صممت مكبرات الصوت لتكون في وضع االستعداد إذا لم تكن مستخدمة. 

التشغيل واإلنهاء 

بعد تشغيل النظام؛ يعمل مكبر الصوت في 

نفس الوقت؛ ويضيء املؤشر بلون أخضر. 

عند إنهاء النظام أو إسكات الصوت؛ يضيء 

املؤشر بلون أحمر. 

التنظيف 

نظف سطح مكبر الصوت بقماشة لينة 

خالية من الكتان مبللة مباء دافئ ومعصورة 

ا.  جيَدً

ال تستخدم الكحول أو أي مذيب لتنظيف مكبر 

الصوت! 

حماية مكبر الصوت 

مكبر الصوت مجهز بنظام حماية مينع احلرارة 

الزائدة. وإذا حدث خطأ - أو ارتفعت حرارة وحدات 

مكبر الصوت؛  فإن النظام يحول مكبر الصوت 

تلقائًيا إلى وضع االستعداد، ويضيء املؤشر  بلون 

أصفر. 

استعادة الوضع: 

افصل مكبر الصوت من الكهرباء.   >

ا(.  اترك النظام يعيد الضبط )3 - 5 دقائق تقريًب  >

أعد توصيل مكبر الصوت بالكهرباء.   >

في حالة استمرار المشكلة، اتصل ببائع 

 .Bang & Olufsen التجزئة
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ضوء المؤشر: في االستخدام اليومي؛ يضيء 

المؤشر بلون أحمر )استعداد( أو أخضر )عمل(. 

إذا حدث خطأ - أو ارتفعت حرارة مكبر الصوت؛ 

يتحول الضوء إلى األصفر. 

تنبيه: ال تلمس الغشاء العلوي لمكبر صوت 

 !BeoLab 3



 BeoLab 3 إعداد

نوصي باتباع هذه الطريقة: 

افصل النظام من الكهرباء.   –

ضع مكبر الصوت وفًقا لإلرشادات في   –

الصفحتني التاليتني. للحصول على 

املعلومات عن تثبيت مكبر الصوت 

بامللحقات االختيارية؛ راجع الدليل املرفق 

مع تلك امللحقات. 

صل مكبر الصوت واضبط مفتاح اإلعداد   –

SETUP كما شرح في ’توصيالت الكابالت‘ 

)ص 6 - 7(. 

اضبط مفتاح الوضع POSITION على   –

الضبط الصحيح في كل مكبر صوت. وقد 

شرح ذلك في ’تهيئة BeoLab 3 مع حجرتك‘ 

)ص 8 - 10(. 

صل النظام كله بالكهرباء.   –

تنبيهات 

تأكد أن مكبر الصوت موضوع ومتصل وفًقا   –

لإلرشادات في هذا الدليل. 

الحتاول فتح مكبر الصوت. اترك تلك األمور   –

لألشخاص املؤهلني! 

مكبر الصوت مصمم لالستخدام في   –

األماكن اجلافة الداخلية فقط، في درجات 

حرارة 10 - 40 مئوية )50 - 105 فهرنهايت(. 

ال تعق بأي شكل حرية احلركة لوحدات   –

مكبر الصوت، وال تضغط عليها، ألن ذلك قد 

يؤدي إلى التلف الدائم. 

ال ترفع مكبر الصوت بإمساك اجلزء العلوي   –

)العدسة الصوتية(. 

ال تضع أي شيء على سطح مكبر الصوت.   –

ال تضع مكبر الصوت في مكان مغلق،   –

كاملكتبة مثالً. 

–  اترك مساحة خالية ال تقل عن 20 سم )8 

بوصات( من اجلانبني، وال تضع أي شيء أمام 

مكبر الصوت مباشرة. 

ضع مكبر الصوت في وضع مستقيم دائًما.   –
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يجب وضع مكبر الصوت على القاعدة المطاطية السوداء أو حامل أرضي أو طاولة، أو حامل الجدار. 
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للحصول على صوت رائع؛ تأكد أن مكبر الصوت 

متجه إلى وضع االستماع المفضل. 

االرتفاعات الموضحة إرشادية؛ وتختلف تبًعا 

للمسافة من وضع االستماع المفضل ومكبر 

الصوت. 

عند الوضع مباشرة على حامل أرضي؛ فإن 

مكبر الصوت ’يميل‘ قليالً للخلف. 

فتحتا التركيب ) cو b ( مسدودتان ببرغيين 

صغيرين؛ ولكي تستخدم هاتين الفتحتين؛ 

يجب فك البرغيين.

مالحظة: عند وضع مكبر الصوت على الحامل 

األرضي؛ استخدم فتحات التركيب فقط! 



وصالت الكابل 

 POSITION مفتاح الوضع

 WALL و ،FREE :لهذا املفتاح ثالثة إعدادات

و CORNER. وقد شرح كل ضبط في ’تهيئة 

BeoLab 3 مع حجرتك‘ )ص 8 - 10(. 

 SETUP مفتاح اإلعداد

 .LINEو LEFTو RIGHT :لهذا املفتاح ثالثة إعدادات

اضبط املفتاح على RIGHT أو LEFT عند 

 .Bang & Olufsen توصيل مكبرات الصوت في نظام

اضبط املفتاح على LINE عند توصيل مكبرات 

 .Bang & Olufsen الصوت في نظام ليس

  LINEو POWER LINK مقبس

يستخدم هذا املقبس لتوصيل مكبر الصوت 

بالنظام...

 :Bang & Olufsen إلى نظام ...

 Bang & Olufsen من Power Link استخدم كابل

لتوصيل السماعة بنظامك. تذكر إعداد املفتاح 

SETUP  على RIGHT وLEFT )قناة الصوت 

اليمنى  واليسرى(، على التوالي. 

 :Bang & Olufsen إلى نظام ليس ...

 phono/RCA استخدم مهايًئا خاًصا مع قابس

عادي في أحد الطرفني؛ وقابس DIN في اآلخر 

 )ملحق اختياري، يتوفر لدى تاجر جتزئة 

 Bang & Olufsen(. تذكر ضبط املفتاح 

 .LINE على SETUP

يجب أن تكون إشارة LINE إشارة محكومة 

 .VRMS 3 بالصوت على مستوى اخلط ال تتجاوز

يمكن استخدام مكبر الصوت مع أنظمة 

الصوت والصورة والربط Bang & Olufsen. كما 

يمكن استخدامه مع أنظمة أخرى ليست 

 .Bang & Olufsen
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غطاء لوحة المقابس: مرر الكابلين خالل 

الفتحة )A(، قبل توصيلهما بمكبر الصوت. 

  POSITION مفتاح الوضع  SETUP مفتاح اإلعداد

 LINEو POWER LINK مقبس

توجد لوحة المقابس في الجزء السفلي من مكبر الصوت. 
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توصيالت Power Link: هذه التوصيالت تحمل 

إشارات الصوت اليمنى واليسرى. لذا؛ قد تمد 

الكابالت في اتجاهين: 

 Bang & Olufsen من نظام Power Link مد كابل  1

مباشرة إلى كل مكبر صوت. 

أو

استخدم مهايئ  Power Link )ملحق اختياري،   2

متوفر لدى تاجز جتزئة Bang & Olufsen(. مد 

كابل من نظام Bang & Olufsen إلى مكبر 

الصوت األول، ثم مد كابل آخر من مكبر 

الصوت األول، إلى الثاني)يقلل هذا األمر 

غالًبا من فوضى الكابالت(. 

 

كابالت Power Link: يجب أن تكون الكابالت من 

النوع الذي يحمل شكل مثلث على القابس. ال 

تستخدم أي كابالت Power Link من النوع 

القديم، حيث سيسبب ذلك تشويًشا، ومن ثم 

ال تعطي جودة الصوت المثلى!

مشبك الكابل: لسالمتك؛ يجب تثبيت سلك 

الكهرباء في مكبر الصوت. استخدم مشبك 

الكابل والبرغي الصغيرين المرفقين. 



تهيئة BeoLab 3 مع حجرتك 

 POSITION مفتاح الوضع

عند وضع مكبر الصوت في الزاوية؛ يزيد مستوى اجلهير مقارنة به في مكبر صوت موضوع في 

موضع أكثر حرية. 

 .POSITION لترشيح تعزيز اجلهير الطبيعي هذا؛ فإن مكبر الصوت يحتوي على مفتاح اسمه

والغرض من هذا املفتاح هو ضمان مناسبة مستوى اجلهير لوضع مكبر الصوت. يعتمد ضبط 

املفتاح املناسب على مسافة مكبر الصوت من اجلدران والزوايا في احلجرة. 

لهذا المفتاح ثالثة إعدادات:  

• FREE )حر(  

يستخدم هذا الضبط إذا كان مكبر الصوت  

على بعد 30 سم )12 بوصة( من اجلدار، وبينه 

واجلدار ما ال يقل عن 65 سم )35 بوصة( - 

املنطقة الرمادية اخلفيفة في الشكل في 

الصفحة التالية. 

• WALL )حائط(  

يستخدم هذا الضبط إذا كان مكبر الصوت  

على بعد يقل عن 20 سم )8 بوصة( من اجلدار، 

وبينه واجلدار ما ال يقل عن 65 سم )35 بوصة( - 

املناطق الرمادية بطول اجلدار في الشكل في 

الصفحة التالية. 

يمكن وضع مكبر الصوت في أي مكان من 

الحجرة. ولكن؛ يكون الصوت أكثر طبيعية 

وأفضل أثرًا عند إعداده وفًقا للصفحات التالية. 

• CORNER )زاوية(  

يستخدم هذا الضبط عند وضع مكبر الصوت  

في الزاوية - املناطق الرمادية الداكنة في 

الشكل  في الصفحة التالية. 

ولكن ال نوصي بوضع مكبر الصوت قريًبا من 

الزاوية بمسافة 30 سم )12 بوصة( - المناطق 

السوداء في الشكل في الصفحة التالية. 
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المفتاح POSITION موجود في لوحة المقابس. 

مالحظة: من األهمية بمكان ضبط المفتاح  

SETUP على الوضع الصحيح في كل مكبر 

صوت - كما في الصفحة 6.  
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كيفية القياس؟ المسافات المشار إليها، 

قيست كما هو موضح  هنا )منظر مكبر 

الصوت من أعلى(. 

المسافات إرشادية، ويمكن بالطبع ضبط 

مفتاح الوضع POSITION على أي من تلك 

اإلعدادت المرغوبة. 

للحصول على الصوت الطبيعي الرائع؛ اضبط 

وضع االستماع المفضل كما هو موضح هنا. 

  نظام ’تقنية العدسات السمعية‘ 

)Acoustic Lens Technology( أفضل توازن في 

الترددات عالية النغمة، القادمة مباشرة من 

مكبر الصوت، والصوت المنعكس في الحجرة. 

كما يضمن النظام التوازن النغمي الصحيح 

في المنطقة كلها أمام مكبر الصوت. 



<< تهيئة BeoLab 3 مع حجرتك 

أمثلة اإلعداد 

فيما يلي بعض األمثلة على كيفية إعداد 

مفتاح الوضع POSITION في كل مكبر صوت 

بشكل مختلف. 

  … BeoLab 2 إذا كان لديك إعداد مضخم

كما في دليل BeoLab 2؛ املضخم به مفتاح 

SETUP ميكن ضبطه على 1 أو 2 أو 3. األمر الذي 

سيوافق خرج BeoLab 2 مع مستويات 

احلساسية ملكبرات صوت BeoLab اخملتلفة. 

 

 BeoLab 3 عند توصيل زوج من مكبرات صوت

باملضخمBeoLab 2؛ نوصي بضبط املفتاح  

BeoLab 2 SETUP على 2. 
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مثال 1: مكبرا الصوت موضوعان في أحد أطراف 

الحجرة )ولكن ليس عند الجدار الخلفي(، 

وليس قريًبا من الجدار الجانبي. 

لذا؛ يجب ضبط مفتاح الوضع POSITION على 

FREE في مكبري الصوت. 

مثال 2: أحد المكبرين عند الجدار، واآلخر في 

الزاوية. 

ولذا؛ يجب ضبط مكبر الصوت األيسر على 

 .CORNER واأليمن على ،WALL

مثال 3:كما في المثال 2؛  أحد المكبرين عند 

الجدار، واآلخر في الزاوية. شكل الحجرة ليس 

له تأثير على أي وضع. 

ولذا؛ يجب ضبط مكبر الصوت األيسر على 

 .CORNER واأليمن على ،WALL
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هذا المنتج يفي بالشروط المذكورة في 

توجيهي EEU رقم 89/336 و73/23. 

املواصفات الفنية والوظائف واالستخدام 

املرتبط بها عرضة للتغيير دون إشعار!

للسوق الكندية فقط! 

هذا اجلهاز الرقمي من الفئة ب يفي بكل 

متطلبات القوانني الكندية املتعلقة باألجهزة 

احملدثة للتشويش. 

للسوق األمريكية فقط! 

مالحظة: مت اختبار هذا املنتج ووجد أنه مطابق 

حلدود األجهزة الرقمية من الفئة ب، ومطابق 

للجزء 15 من قواعد جلنة االتصاالت الفيدرالية 

)FCC(. الغرض من هذه احلدود هو توفير  احلماية 

املقبولة من التشويش الضار على التركيب 

السكني. 

هذا اجلهاز يولد ويستخدم وقد يبث طاقة التردد 

الالسلكي، وقد يؤدي إذا لم يتم تركيبه 

واستخدامه بشكل صحيح إلى التشويش 

الضار على االتصاالت الالسلكية. ولكن؛ ال 

يوجد أي ضمان أن التشويش لن يحدث عند 

تركيب معني. إذا لم يسبب هذا اجلهاز تشويًشا 

ضارًا على استقبال الراديو أو التلفزيون - والذي 

يتحدد بإنهاء اجلهاز وتشغيله -؛ فإنا نحث 

املستخدم على محاولة تصحيح التشويش 

باتباع واحدة أو أكثر من الطرق التالية: 

إعادة توجيه أو تغيير مكان هوائي   –

االستقبال. 

زيادة املسافة بني اجلهاز واملستقبل.   –

توصيل اجلهاز مبنفذ من دائرة مختلفة عن   –

التي يتصل بها املستقبل. 

مراجعة الوكيل أو فني الراديو / التلفزيون   –

اخلبير للمساعدة. 



  www.bang-olufsen.dk
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