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املستخدم دليل



لصدمة  التعرض نشوب حريق أو خطر حتذير: لتقليل
تعرض وال أو الرطوبة. للمطر اجلهاز تعرض ال كهربائية،

عدم من عليه وتأكد سوائل رش أو لتساقط قطرات اجلهاز
الزهريات.  بالسوائل، مثل مملؤة عليه أشياء أية وضع

انزع املباشر، التيار كهرباء مأخذ عن متاماً اجلهاز لفصل
وسيظل باحلائط. الكهرباء مأخذ من الكهرباء قابس

بسهولة.  تشغيله ممكناً فصله اجلهاز بعد

املثلث داخل السهم رأس لرمز (املتقطع) الضوء الوماض

معزولة غير ”فولطية خطرة“ إلى وجود املستخدم ينبه

الذي تكون بالقدر الكافي اجلهاز قد داخل محتويات

كهربائية. بصدمة خطر إصابة األشخاص يشكل

إلى وجود تنبه املستخدم املثلث داخل التعجب عالمة

املرفق الدليل في والصيانة للتشغيل هامة تعليمات

اجلهاز. مع

كهربائية، لصدمة التعرض خطر لتقليل تنبيه:
اخللفي). اجلزء (أو تنزع الغطاء  ال

املستخدم يستطيع قطع اجلهاز يوجد بداخل ال
أفراد الصيانة من الصيانة صيانتها. اطلب

املؤهلني. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



اليومي االستخدام

هو كما السماعات إعداد من تنتهي عندما

النظام وصل التالية، بالصفحات موضح

ضوء البيان سيضئ الكهرباء. مبأخذ بالكامل

في السماعات أن ليدل على األحمر، باللون

لالستخدام. وجاهزة االستعداد وضع

وضع في تترك بحيث مصممة فالسماعات

تكون غير مستخدمة. االستعداد هذا عندما

السماعات تنظيف

السماعات من على سطح التراب نظف

وعند وجافة. قماش ناعمة قطعة باستخدام

الصعبة األوساخ أو الدهون بقع أزل الضرورة،

من خالية ناعمة قماش قطعة باستخدام

متاماً. وعصرها في ماء فاتر غمسها بعد الكتان

السماعة واجهة قماش تنظيف ميكنك

ذات بالفوهة الكهربائية املكنسة مستخدماً

أدني على التراب شفط سرعة وضبط الفرشاة،

في التبريد مروحة ريش ونظف مستوى.

أو ناعمة فرشاة باستخدام السماعة مؤخرة

الكهربائية. املكنسة

السماعات وغلق فتح

تُفتح السماعات فإن نظامك، تفتح عندما

باللون املبني الوقت، ويضئ نفس في معه

تتحول وعندما تغلق النظام، األخضر.

االستعداد. وضع إلى السماعات

غير بنظام موصلة السماعات كانت  إذا

استقبال  تنفتح عند Bang & Olufsen فإنها

قليلة دقائق تنغلق بعد النظام. وهي من إشارة

اإلشارة. اختفاء من

لتنظيف أو املذيبات ً الكحول أبدا تستخدم ال

السماعة! من أجزاء أي
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البيان ضوء

الصوت إلى االستماع لفترة طويلة مالحظة!

السمع. يؤذي قد العالي



باتباع اإلجراء التالي: نوصي نحن

الكهرباء. مأخذ عن النظام افصل –

مكانها حسب في ضع السماعات –

أردت هاتني الصفحتني. إذا في اإلرشادات

إلى ارجع احلائط، على السماعات تعليق

اخترت وإذا احلائط“ (الصفحتان 9-8). ”حامل

إلى ارجع االختيارية، امللحقات من واحدة

امللحق. هذا مع الدليل املرفق

 LINE–L–R مفتاح واضبط السماعات وصل –

في موضح سماعة كما هو كل في

”توصيالت الكابالت“ (الصفحتان 7-6).

مرة الكهرباء مبأخذ النظام بالكامل وصل –

أخرى.

السماعات إعداد

السماعات. على أشياء أية تضع ال –

احليز ضيقة أماكن في السماعات تضع ال –

صغيرة. كتب خزانة مثل

تأكد عمودي، السماعات في وضع وضع عند  –

عند القاعدة. يكون ضوء البيان أن من

”توجيه“ قماش حاول السماعات، عند وضع –

لديك. املفضل االستماع نحو موضع واجهتها

تنبيهات

حسب وضع السماعات وتوصيلها من تأكد –

حدوث الدليل. ملنع هذا التعليمات في

وحوامل احلوامل األرضية استخدام إصابة،

Bang & Olufsen فقط!  من املعتمدة احلائط

للوصول إلى السماعات فتح حتاول ال –

الصيانة ألفراد ذلك واترك مكوناتها.

املؤهلني.

في لالستخدام مصممة السماعات –

الداخلية البيئات في املغلقة األماكن

بني معدلها يتراوح حرارة درجة وفي اجلافة،

(50-105 درجة  مئوية درجة 40-10

فهرنهايت).

يقل فراغاً ال دائماً اترك التهوية، لعدم إعاقة –

السماعات. فوق بوصة) (نصف 15مم عن
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مثبتة أو السقف أو مثبتة باحلائط أو قاعدتها على عمودي في وضع قائمة السماعات وضع يجب

االختيارية. امللحقات من بواحدة



وضعت السماعات  املطاطية: إذا املساند

بأن فإننا نوصي ، مستوٍ على سطح قائمة

أسفل كل املرفقة املطاطية املساند تضع

اخلدش. من والسماعات أثاثك سماعة حلماية

الفاصلة احلوائط عن خاصة مالحظة

واألسقف اجلبسية اخلفيفة

تكون اخلفيفة واألسقف الفاصلة احلوائط

تعرف - غالباً مبنية من قطاعات من اجلبس

- اجلداري اللوح املليط أو باحلائط احلجري غير

باملادة ليس واجلبس إنشائية. هياكل في مثبتة

أردت فإذا السماعة. وزن احتمال التي ميكنها

السقف، أو احلائط هذا مبثل تعليق السماعة

بهيكل إنشائي. تثبيته يجب احلائط حامل فإن

.9 صفحة في املوضحة مثل براغٍ استخدم

0.2بوصة) 5مم - (قطر تخترق البراغي أن ويجب

25مم مسافة األقل تُربط على اجلبس وأن

اإلنشائي. الهيكل في (1بوصة)

احلائط حامل

لتثبيت احلائط حوامل استخدام ميكن

على أفقي رأسي أو موضع إما في السماعات

استخدامها لتثبيت أيضاً ميكن كما احلائط.

السماعات بالسقف.

دائماً استخدم السماعة، وزن أجل حتمل من

الصحيحني مع واملثبتات البراغي وحجم نوع

أو احلائط بناء نوعية في االعتبار الوضع

وحالتهما. السقف

كل يحتمل للحائط ومثبتني برغيني استخدم

(22 ليبرة).  10كجم في حدود منهما وزناً

ملزيد احلائط“ (الصفحتان 9-8) ”حامل ارجع إلى

املعلومات. من
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التوصيالت

 Bang & Olufsen التوصيل بأنظمة

كل  Power Link لتوصيل كابل استخدم

بنظامك. سماعة

اليسرى  الصوت وR (قناة L املفتاح على اضبط

واليمنى)، على التوالي.

 Bang & Olufsen أنظمة غير بأنظمة التوصيل

صوت قابس مهايئ خاص مع  استخدم

وقابس  أحد طرفيه في  phono/RCA عادي

”غير  خطية إلشارة (كابل اآلخر في الطرف DIN

بائع لدى متوفر اختياري، ملحق - مضخمة“

.(Bang & Olufsen جتزئة

.LINE املفتاح على اضبط

التوصيل لوحة

 LINE–L–R مفتاح

اضبط ضبط. أوضاع ثالثة له هذا املفتاح

توصيل  عند (مينى) R أو L (يسرى) على املفتاح

اضبط .Bang & Olufsen بنظام السماعات

السماعات  توصيل LINE عند على املفتاح

.Bang & Olufsen بنظام غير نظام

POWER LINK رقم 1 ورقم 2  املقبسان

بنظام للتوصيل يستخدمان املقبسان هذان

املفتاح كان إذا ذلك، ومع .Bang & Olufsen

ميكنك ،LINE على LINE–L–R مضبوطاً

السماعات لتوصيل املقبسني استخدام أحد

.Bang & Olufsen بنظام غير نظام

~
الكهرباء. مبأخذ التوصيل مقبس

أنظمة مع السماعات استخدام  ميكن

وتوصيل  والصورة Bang & Olufsen للصوت

أيضاً كما ميكن توصيلها إرسال الفيديو.

.Bang & Olufsen بأنظمة غير أنظمة

محددة حول مقابس للحصول على معلومات

املرفق الدليل نظامك، ارجع إلى في التوصيل

النظام. مع

LINE
L
R

1 2
POWER

LINK
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السماعة. مبؤخرة ومكانها التوصيل لوحة



أن يجب الكابالن Power Link: هذان كابال

على مثلث رسم يحمل الذي النوع من يكونا

كابالت أنواع أي تستخدم وال  القابس.

ستحدث  أنها حيث القدمية، Power Link

جودة أفضل على لن حتصل ثم ومن تشويشاً،

للصوت!

مأخذ سلك ثبث تتعلق بالسالمة، ألسباب

متده أن قبل املاسك الصغير، خلف الكهرباء

موضع املقبس. من

ينقالن  املوصالن هذان :Power Link موصال

واليسرى اليمنى السماعتني صوت إشارات

ميكنك: ولذلك، كالهما.

نظام  كابل Power Link من توصيل  1

سماعة. لكل مباشرة Bang & Olufsen

أو

نظام  كابل Power Link من توصيل  2

ثم  األولى، للسماعة Bang & Olufsen

بالسماعة  Power Link آخر توصيل كابل

تقليل إلى غالباً ذلك وسيؤدي الثانية.

منظمة. غير بطريقة الكابالت تزاحم

L R

2

L R

1

Power Link
Mk 3

7



احلائط حامل

احلامل على بها تضع التي الطريقة حتدد

واحلائط. السماعة بني الزاوية السماعة مؤخرة

رئيسيني. جزئني من احلائط حامل يتكون

 (B) واحلامل باحلائط، تثبيته يجب (A) احلامل

للسماعة: بالشبيكة اخللفية

حل األمر، لزم اجلزئني (A – B). وإذا افصل –

.(D) البرغيني

في  (B) بالسماعة، احكم تثبيت احلامل –

(D) البرغيني واربط تفضله. الذي املوضع

بإحكام!

الذي املكان في احلائط على السماعة ضع –

احلامل. حدود وعلم فيه، تثبيتها تريد

(A) كعارضة أفقية لتعليم  استخدم احلامل

عمل الثقوب. مكان

الثقبني  طريق عن باحلائط (A) احلامل ثبت –

اخلطاطيف على السماعة وعلق ،(E)

األربعة.

يحكم تثبيت ثم ومن سيتعشق القفل

مفك باستخدام القفل حترير ميكنك اجلزئني.

.(C) الثقب في صغير

A
B

D

D

C

E

E
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.(B) واحلامل للسماعة علوي منظر

ميكن االكتفاء عمودي، موضع في ثبته إذا

.(E) الثقبني في ببرغيني

تستخدم أن يجب أفقي، موضع في ثبته إذا

باأللواح اخلاص النوع من برغيان براغ. ثالثة

لربط كبير وبرغي ،(E) الثقبني في اجلبسية

باحلامل. األوسط الثقب األخشاب في

احلوائط الفاصلة اخلفيفة

سقف أو بحائط السماعة تعليق قررت إذا

بالهيكل احلائط حامل تثبيت يجب جبسي،

اإلنشائي.

D D

B
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األجهزة الكهربائية من التخلص وعند

املتاحة التجميع أنظمة باتباع واإللكترونية

وصحة البيئة حتمي بذلك فإنك بلدك، في

في االستخدام املتدبر وتسهم اإلنسان

جتميع أن كما الطبيعية. للموارد والعقالني

ونفاياتها واإللكترونية الكهربائية األجهزة

اخلطرة باملواد للطبيعة التلوث احملتمل مينع

واألجهزة املنتجات موجودة في قد تكون التي

واإللكترونية. الكهربائية

 Bang & Olufsen جتزئة بائع سيساعدك

من للتخلص الصحيحة بالطريقة وينصحك

بلدك. في النفايات تلك مثل

الكهربائية األجهزة من التخلص

البيئية احلماية - (WEEE) واإللكترونية

األوربي ومجلس االحتاد األوربي البرملان أصدر

الكهربائية األجهزة من التخلص توجيه

منع هو التوجيه هذا من والغرض واإللكترونية.

واإللكترونية الكهربائية األجهزة من التخلص

مثل وتدوير استخدام إعادة وتشجيع كنفايات،

االستفادة أشكال من ذلك وغير النفايات تلك

باملنتجني يكون التوجيه متعلقاً وبذلك منها.

واملستهلكني. واملوزعني

املنتجون  بتخلص أن WEEE ويتطلب توجيه

كالهما من األجهزة الكهربائية واملستهلكون

حتافظ آمنة بطريقة وأجزائها واإللكترونية

األجهزة وأن يعاد استخدام البيئة، على

موادها وطاقتها. من االستفادة أو ونفاياتها

الكهربائية األجهزة من التخلص يجب ال

بل واإللكترونية وأجزائها مع النفايات املنزلية؛

الكهربائية األجهزة كافة جتميع يجب

على منها والتخلص وأجزائها واإللكترونية

حدة.

لغرض جتميعها يجب التي واألجهزة املنتجات

من ذلك وغير وتدويرها استخدامها إعادة

الصورة التي حتمل منها االستفادة أشكال

تراها هنا.
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احملددة في الشروط يلبي املنتج هذا

األوربي االقتصادي االحتاد توجيهي

و23/73. 336/89

اجلهاز واستخدام وخصائص الفنية املواصفات

مسبق! للتغيير دون إشعار عرضة

فقط! الكندي بالسوق خاص

كافة ب يلبي الفئة من اجلهاز الرقمي هذا

باألجهزة املسببة اخلاصة القوانني متطلبات

للتداخل.

فقط! األميركي بالسوق خاص

أنه ووجد اختباره جرى اجلهاز هذا مالحظة:

ب، الفئة من الرقمية بقيود األجهزة يلتزم

االتصاالت  جلنة قواعد من 15 للجزء وفقاً

منها الغرض القيود وهذه .FCC الفيدرالية

األجهزة في مقبولة ضد التداخل حماية توفير

السكنية. املنشآت داخل الكهربائية

طاقة يشع أن وميكن ويستخدم يولد هذا اجلهاز

تركيبة حالة عدم في وميكن، السلكي تردد

تداخالً يسبب وفقاً للتعليمات، أن واستخدامه

ليس ذلك، ومع الالسلكية. لالتصاالت ً ضارا

جهاز في يحدث لن التداخل أن يضمن ما هناك

ضاراً تداخالً اجلهاز يسبب هذا كان وإذا معني.

ميكن ما وهو الراديو، أو التليفزيون الستقبال

على فإن اجلهاز، فتح ثم بغلق حتديده

باتباع التداخل تصحيح يحاول أن املستخدم

التالية: اإلجراءات أحد

االستقبال. مكان هوائي أو تغيير توجيه إعادة –

واملستقبل. اجلهاز بني زيادة املسافة الفاصلة –

غير بدائرة في منفذ توصيل اجلهاز توصيل –

املستقبل. بها املوصل تلك

راديو/تليفزيون فني أو التجزئة بائع استشر –

للمساعدة. خبير



3509386 0702

www.bang-olufsen.com 
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