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االستخدام اليومي

بعدما تنتهي من إعداد السماعات حسب
الشرح في الصفحات التالية ،وصل النظام
بالكامل بمصدر التيار الكهربائي .يضيء
المبين باللون األحمر ،ليدل على أن السماعات
في نمط االستعداد ،جاهزة لالستخدام.
والسماعات مصممة لتركها في نمط
االستعداد هذا عند عدم استخدامها.
التشغيل والغلق – الضوء المبين
عندما تشغل نظامك  ،Bang & Olufsenفإن
السماعات تعمل بالتزامن معه .وعندها يتحول
الضوء المبين األحمر إلى اللون األخضر ،ليدل
على أن السماعات تعمل.
عندما توقف تشغيل النظام ،أو تكتم الصوت،
فورا ،ليدل على
فإن الضوء المبين األحمر يظهر ً
أن السماعات غير مستخدمة.

إذا كانت السماعات موصلة بنظام ليس
 ،Bang & Olufsenفإنها تعمل عندما
تستقبل إشارة من النظام (ارجع إلى ص .)6
وتنغلق السماعات بعد دقائق قليلة من اختفاء
اإلشارة.
حماية السماعة
السماعات مزودة بنظام حماية حراري يمنع
السخونة المفرطة .وفي حالة حدوث خطأ  -أو
إذا سخنت وحدات السماعات بإفراط  -فإن
النظام يحول السماعات إلى نمط االستعداد
تلقائ ًي ا ،ويتحول الضوء المبين إلى اللون
البرتقالي.

الستعادة الحالة:
> افصل السماعات من مصدر التيار
الكهربائي.
> اترك النظام لدقائق ليعيد إعداد نفسه
( 5-3دقائق تقري ًب ا).
> وصل السماعات بمصدر التيار الكهربائي
مرة ثانية .
إذا استمرت المشكلة ،اتصل ببائع تجزئة
.Bang & Olufsen

الضوء المبين

تنظيف السماعة
امسح األتربة عن األسطح باستخدام قطعة
قماش جافة ناعمة .وعند الضرورة ،أزل البقع أو
األوساخ بقطعة قماش ناعمة ندية ومحلول من
الماء ومنظف لطيف ،مثل صابون الصحون
السائل.

ال تستخدم أب ًدا الكحول أو المذيبات األخرى
لتنظيف أي جزء من السماعات!

مالحظة! االستماع لفترة طويلة إلى الصوت
العالي يمكن أن يضر بالسمع.
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إعداد السماعة

نحن ننصح بأن تتبع اإلجراء التالي:
– افصل النظام من مصدر التيار الكهربائي.
– ضع السماعات في إعدادك.
– اضبط المفاتيح على الضبط الصحيح .وهذه
الخطوة موضحة في "تهيئة السماعات
إلعدادك" (ص .)6
– وصل نظام السماعة.
– وصل النظام بالكامل بمصدر التيار الكهربائي
مرة ثانية.
إذا ركبت السماعة على رف جدار ،ال يمكنك
تجميع القاعدة بالسماعة.

مالحظة! يوجد رقم نوع السماعة بالملصق
الموضوع داخل غطاء لوحة المقابس.

تنبيهات
– تأكد من وضع السماعات وتوصيلها وف قًا
للتعليمات في هذا الدليل .لتجنب التعرض
لإلصابة ،استخدم الحوامل وأرفف الجدار
المعتمدة من  Bang & Olufsenفقط!
– يمكن غلق السماعات تما ًم ا فقط بفصلها من
مقبس الجدار.
– السماعات مصممة لالستخدام في األماكن
المغلقة في البيئات الجافة والمحلية فقط،
وفي نطاق درجة حرارة  40 - 10مئوية
( 105 - 50فهرنهايت).
– تذكر أن جميع السماعات في اإلعداد يجب أن
توصل بمصدر التيار الكهربائي ،وأنها
مصممة لتكون موصلة بمصدر التيار
الكهربائي طوال الوقت ،حيث أن ذلك يمكن
غلقها تلقائ ًي ا.
– ال تحاول فتح السماعة من الداخل .ودع مثل
هذه العمليات ألفراد الخدمة المؤهلين!

العمود والقاعدة
أسهل طريقة لتجميع القاعدة مع عمود السماعة
تكون بوضع السماعة على قطعتي فلين التغليف
– كما في الشكل.
انزع األسطوانة البالستيكية الصغيرة من الطرف
الملولب للسماعة ،وادفع القاعدة على الطرف
الملولب لتركبها به .ثبت القاعدة بالعمود بواسطة
الفلكة والصمولة .احكم ربط الصمولة بحرص.
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توصيالت الكابالت

يمكن استخدام السماعات مع أنظمة الصوت
والصورة ووصلة  .Bang & Olufsenكما يمكن
استخدامهم مع أنظمة ليست
 .Bang & Olufsenللحصول على معلومات
محددة عن مقابس التوصيل بنظامك ،ارجع
إلى الدليل المصاحب للنظام.

سلك مصدر التيار الكهربائي :سلك مصدر
التيار الكهربائي والقابس المصاحبان مصممان
خصيصا للمنتج .وإذا غيرت القابس أو أتلفت
ً
سلك مصدر التيار الكهربائي ،يجب عليك شراء
سلك مصدر تيار كهربائي آخر من بائع تجزئة
!Bang & Olufsen
ضع غطاء الكابل حول الكابالت كما بالشكل في
ص .8

التوصيل بمصدر التيار
الكهربائي
مقبس POWER LINK

SETUP

L
R
LINE

مفتاح SETUP
L–R–LINE

POSITION

مفتاح POSITION
–
–

A

اسحب الغطاء الصغير ثم ارفعه للوصول إلى
لوحة المقابس.

ألغراض السالمة يجب عليك تثبيت سلك مصدر
التيار الكهربائي بالغطاء األسود مستخدما رابط
الكابل ( )Aالمرفق.
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تهيئة السماعات إلعدادك
SETUP

L
R
LINE

يمكن وضع السماعات في أي مكان تقري ًب ا في
غرفتك .ومع ذلك ،يتحقق الحصول على
الصوت األكثر طبيعية إذا كانت معدة حسب
الشرح في هذا القسم.

SETUP

POSITION

L
R
LINE

POSITION

مفتاح SETUP
هذا المفتاح له ثالثة ضبطات LEFT :وRIGHT
و .LINEاضبط المفتاح على  LEFTأو RIGHT
عندما توصل السماعات في نظام
 .Bang & Olufsenاضبط المفتاح على
 LINEعندما توصل السماعات في نظام ليس
.Bang & Olufsen

…إلى نظام :Bang & Olufsen
استخدم كابالت  Power Linkمن
 Bang & Olufsenلتوصيل السماعات
بالنظام .اضبط مفتاح  SETUPعلى  LEFTو
( RIGHTقناة الصوت اليسرى واليمنى)
بالترتيب.
…إلى نظام ليس :Bang & Olufsen
استخدم مهايئا خاصا مع قابس سماعاتRCA/
عادي في طرف وقابس  DINفي الطرف اآلخر.
اعتما ًدا على إعدادك ،يمكنك ً
أيض ا توصيل
مهايئ بقوابس سماعات RCA/أو قابس مصغر
(ملحقات اختيارية متاحة من بائع تجزئة
 .)Bang & Olufsenاضبط مفتاح SETUP
على .LINE

مفتاح POSITION
عند وضع السماعة في ركن أو بالقرب من جدار،
يتم تعزيز مستوى الجهير مقارنة بمستوى
الجهير من سماعة موجودة في موضع حر أكثر  .
للتخلص من تعزيز الجهير الزائد هذا ،اضبط
مفتاح  POSITIONلضمان أن مستوى الجهير
يناسب مكان وضع السماعة .ويعتمد الضبط
المناسب للمفتاح على المسافة من السماعة إلى
جدران وأركان الغرفة .استخدم اإلرشادات
المذكورة في الصفحة التالية ،عندما تقرر أي من
ضبطات مفتاح  POSITIONالثالثة تختاره –
بكل سماعة.
مناطق وضع السماعات ،الموضحة في الصفحة
التالية ،هي مجرد إرشادات – ويمكنك بالتأكيد
ضبط المفتاح على أي ضبط تفضله من
الضبطات الثالثة.
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مناطق وضع السماعات :تتوافق الضبطات
الثالثة (حر ،جدار ،وركن) مع مناطق وضع
السماعات المحددة بظالل رمادية مختلفة  .

مفتاح  POSITIONله ثالث ضبطات:
جدار و
ركن.

حر،

حر
استخدم هذا الضبط إذا كانت السماعة موضوعة
على مسافة تزيد عن  15سم ( 6بوصة) من
الجدار ،وال تقترب من أحد أركان الغرفة أكثر من
 50سم ( 20بوصة) – موضح بمنطقة اللون
الرمادي الفاتح الكبيرة في الرسم التوضيحي.

جدار
استخدم هذا الضبط إذا كانت السماعة موضوعة
على مسافة تقل عن  15سم ( 6بوصة) من
الجدار ،وال تقترب من أحد أركان الغرفة أكثر من
 50سم ( 20بوصة) – موضح بالمناطق الرمادية
على طول الجدران في الرسم التوضيحي.
إذا كانت السماعة مركبة على رف جدار ،استخدم
هذا الضبط.
ركن
استخدم هذا الضبط إذا كانت السماعة موضوعة
في ركن غرفة – موضح بمناطق اللون الرمادي
الداكن في الشكل التوضيحي.

كيف تقيس المسافة؟ المسافات المشار إليها
مقاسة كما هو موضح هنا (السماعة ينظر إليها
من أعلى).
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>> تهيئة السماعات إلعدادك

غطاء الكابل :األنبوب المطاطي المرفق مع
خصيص ا
السماعات هو غطاء كابل مصمم
ً
للسماعات .استخدم األداة المرفقة "لقفل" غطاء
الكابل عندما تضع سلك التيار الكهربائي وكابل
 Power Linkكليهما داخله.

المهايئ الخاص ،رقم القطعة ،6270706
يمكن استخدامه لتوصيل أزواج إضافية من
السماعات إلى نظام .Bang & Olufsen
والمهايئ متوفر كملحق اختياري من بائع تجزئة
.Bang & Olufsen
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التخلص من األجهزة الكهربائية
واإللكترونية ( - )WEEEالحماية البيئية

ال يجب التخلص من األجهزة الكهربائية
واإللكترونية وأجزائها والبطاريات التي تحمل
الشكل هذا مع النفايات المنزلية ،بل يجب جمع
جميع األجهزة الكهربائية واإللكترونية وأجزائها
والبطاريات والتخلص منها على حدة .عند
التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية
والبطاريات باتباع أنظمة الجمع المتاحة في
بلدك ،فإنك بذلك تحمي البيئة وصحة اإلنسان
وتسهم في االستخدام المتدبر والعقالني للموارد
الطبيعية .كما أن جمع األجهزة الكهربائية
واإللكترونية والبطاريات ونفاياتها يمنع التلوث
المحتمل للطبيعة بالمواد الخطرة التي قد تكون
موجودة في المنتجات واألجهزة الكهربائية
واإللكترونية.

سيساعدك بائع تجزئة Bang & Olufsen
وينصحك بالطريقة الصحيحة للتخلص من مثل
تلك النفايات في بلدك.
صغيرا ج ًدا لوضع الشكل عليه،
إذا كان المنتج
ً
فإنه سيظهر في دليل المستخدم أو شهادة
الضمان أو على علبته.

هذا المنتج مطابق الشتراطات التوجيهين  2004/108/ECو.2006/95/EC
المواصفات التقنية والخصائص واالستخدام المرتبط بها عرضة للتغيير دون إشعار!
تلتزم جميع منتجات  Bang & Olufsenبقانون البيئة المطبق في جميع أنحاء العالم.
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