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วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

4

เลือกวิธีการจับคู่ที่ท่านต้องการจากทั้ง 3 วิธี ดังนี้ จ�าเป็นจะต้องท�าการ “จับคู่” อุปกรณ์
BLUETOOTH แต่ละเครื่องไว้ก่อนหน้า

Personal Audio
System




การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นมา

สัมผัสเครื่องโดยใช้สมาร์ทโฟน

ปลดล็อคหน้าจอสมาร์ทโฟนก่อนด�าเนินการ
สัมผัสสมาร์ทโฟนเข้ากับส่วนที่มีเครื่องหมายรูป N ของตัวเครื่องค้างไว้จน
กระทั่งสมาร์ทโฟนตอบสนองการท�างาน หากเครื่องปิดอยู่ เครื่องจะเปิดท�างาน
เมื่อสัมผัสด้วยสมาร์ทโฟน

เครื่องนี้สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้สูงสุดถึง 8 เครื่อง เมื่อจับคู่กับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ให้ด�าเนินการตามขั้นตอนการจับคู่กับ
อุปกรณ์แต่ละเครื่องดังนี้
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ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ของเครื่องเริ่มกะพริบ

กดปุ่ม ADD บนเครื่องที่ได้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING ใน
ขั้นตอนที่ 4 ค้างไว้ จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงสัญญาณ

ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ L/R จะกะพริบ จากนั้น
ไฟแสดงสถานะ L สว่างขึ้นในขณะที่ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และ
ไฟแสดงสถานะ R ดับลง

สมาร์ทโฟนตอบสนอง
(เครื่องจดจ�าได้)

กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING เพื่อเปิดเครื่อง
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบ

ข้อชี้แนะ
กะพริบ (สีขาว)
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ภาษาไทย

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องได้ ให้ลองปฏิบัติดังนี้
เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและเลื่อนสมาร์ทโฟนเหนือบริเวณ
เครื่องหมายรูป N ของเครื่องอย่างช้าๆ
ˎˎ หากสมาร์ทโฟนอยู่ในซองป้องกัน ให้ถอดซองออก
ˎˎ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนปรากฏขึ้นมา

กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING ค้างไว้จนกระทั่งได้ยินเสียง
สัญญาณและไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเร็วขึ้น

เมื่อท่านเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก เครื่องจะเข้าสู่โหมดการจับคู่โดยอัตโนมัติ

อธิบายให้ท่านทราบถึงค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อตัวเครื่องกับ
อุปกรณ์ BLUETOOTH และการใช้งานพื้นฐาน
กะพริบถี่ๆ (สีขาว)

คู่มืออ้างอิง

อธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อควรระวังและข้อมูลจ�าเพาะของ
ผลิตภัณฑ์

คู่มือช่วยเหลือ

อ่านคู่มือช่วยเหลือบนคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนของท่าน
เมื่อต้องการทราบรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่อง
คู่มือช่วยเหลือฉบับนี้ยังมีค�าแนะน�าด้านการแก้ไขปัญหาที่จะอธิบาย
ให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการจัดการเมื่อท่านพบปัญหาจากการใช้งาน

ไฟแสดงสถานะ L/R บนทั้งสองเครื่องแสดงสถานะของการสร้างเสียง

การฟังเพลงและสนทนาสาย

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/h_zz/
รหัสสองมิติ:
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ปฏิบัติตามขั้นตอนการจับคู่บนอุปกรณ์ BLUETOOTH เพื่อค้นหา
เครื่อง

เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบในตัวที่สามารถชาร์จซ�้าได้ ชาร์จแบตเตอรี่
ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก
เมื่อปิดเครื่องและเชื่อมต่อเข้ากับเครื่อง PC ที่เปิดไว้แล้วหรือเต้ารับ AC ไฟแสดง
สถานะ CHARGE จะสว่างเป็นสีส้ม ไฟแสดงสถานะ CHARGE จะดับลงเมื่อการชาร์จ
เสร็จสมบูรณ์
ระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับความสามารถในการเอาท์พุทพลังงานของอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่ออยู่
ระยะเวลาในการชาร์จ
โดยประมาณ*

เอาท์พุทพลังงานได้ 1.5 A

ประมาณ 4 ชั่วโมง

เอาท์พุทพลังงานได้ 500 mA

ประมาณ 8 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านบนอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอกหรือสภาวะ
การใช้งาน

ข้อชี้แนะ

เครื่องที่ใช้อยู่สามารถชาร์จได้ หากเชื่อมต่อกับเครื่อง PC ที่เปิดไว้แล้วหรือเต้ารับ AC แม้ว่า
ไฟแสดงสถานะ CHARGE จะไม่สว่างขึ้น ในกรณีนี้ อาจใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นาน
กว่าวิธีการที่ระบุไว้ด้านบน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งาน ดังนั้น แนะน�าให้ปิดเครื่อง
ในขณะชาร์จ

สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH
เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) บนตัวเครื่องจะติดสว่าง

ตั้งค่าเสียงในระดับที่เหมาะสมบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม
VOL –/+ ที่ตัวเครื่อง

เปิดเครื่อง
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สร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จากอุปกรณ์ BLUETOOTH

ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบ
เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) บนตัวเครื่องจะติดสว่าง

ส�าหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อโดยใช้ช่องต่อ AUDIO IN
ให้อ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ

การโทรออก/รับสาย
ใช้สมาร์ทโฟนของท่านโทรออก
หากต้องการยกเลิกสาย ให้กดปุ่ม

กดปุ่ม

(โทร) ที่ตัวเครื่อง

NFC

NFC (การสื่อสารในพื้นที่ระยะใกล้) เป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย
ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระยะใกล้ เช่น โทรศัพท์มือถือ และฉลาก IC ด้วยฟังก์ชั่น NFC
จึงสามารถท�าการการสื่อสารข้อมูลได้โดยง่าย เช่น การจับคู่แบบ BLUETOOTH เพียง
แค่สัมผัสอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน NFC เข้าด้วยกัน (เช่น ที่สัญลักษณ์เครื่องหมาย N
หรือที่ต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้ของแต่ละอุปกรณ์)
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ตั้งค่าฟังก์ชั่น NFC ของสมาร์ทโฟนเป็นเปิด

ส�าหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงจากค�าแนะน�าการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับ
สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นๆ

หาก OS สมาร์ทโฟนของท่านเป็น Android 2.3.3 หรือรุ่นใหม่กว่า แต่ต�่ากว่ารุ่น
Android 4.1: ให้ด�าเนินการขั้นตอนที่ 2
ˎˎ หาก OS สมาร์ทโฟนของท่านเป็น Android 4.1 หรือรุ่นใหม่กว่า: ให้ด�าเนินการ
ขั้นตอนที่ 4
ˎˎ

ไมโครโฟน

2
สายไมโคร USB (มีให้มา)

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “NFC Easy Connect”

“NFC Easy Connect” เป็นแอพพลิเคชั่นส�าหรับ Android ที่ท่านสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้โดยการค้นหาค�าว่า “NFC Easy Connect” หรือ
ใช้รหัสสองมิติในการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นนี้ แอพพลิเคชั่นนี้อาจมีค่าธรรมเนียม
ส�าหรับการดาวน์โหลด

หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพาเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN เครื่องจะสลับเป็น
โหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่
จะไม่ดังออกมาจากเครื่อง แต่จะสามารถใช้งานการโทรออกด้วยแฮนด์ฟรีได้

การเชื่อมต่อล�าโพง 2 เครื่อง และอุปกรณ์ BLUETOOTH
(ฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพง)
ด้วยการเชื่อมต่อล�าโพง SRS-X11 2 เครื่องโดยใช้ BLUETOOTH ท่านสามารถเลือก
การสร้างเสียงได้ทั้งโหมดสเตอริโอ (เสียงสเตอริโอ) และโหมดซ�้า (เสียงเดียวกันออกจาก
ทั้งสองเครื่องในเวลาเดียวกัน) จ�าเป็นต้องใช้ SRS-X11 2 เครื่อง เพื่อใช้ฟังก์ชั่นนี้
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ความสามารถในการเอาท์พุทพลังงานจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่อง PC ส�าหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเอาท์พุทพลังงานของเครื่อง PC ของท่าน ให้อ้างอิงจากค�าแนะน�า
การใช้งานที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง PC ของท่าน

การชาร์จแบตเตอรี่จากเต้ารับ AC

น�าเครื่อง SRS-X11 ทั้ง 2 เครื่อง มาวางให้ห่างกันไม่เกิน 1 ม.
กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING ของเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อเปิด
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ของเครื่องเริ่มกะพริบ

กดปุ่ม ADD บนเครื่องที่ได้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING ใน
ขั้นตอนที่ 2 ค้างไว้ จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงสัญญาณ
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ L/R จะกะพริบ
จะได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อไฟแสดงสถานะ R สว่างขึ้น ในขณะที่ไฟแสดง
สถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ L ก�าลังกะพริบ

ให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นส�าหรับอ่านรหัสสองมิติ
เมื่อดาวน์โหลดโดยใช้รหัสสองมิติ

ข้อชี้แนะ

(โทร) จะมีจุดสัมผัสก�ากับอยู่

ข้อชี้แนะ

1
2

หมายเหตุ
อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB
(มีจ�าหน่ายทั่วไป)

สว่าง (สีส้ม)

3
4

แอพพลิเคชั่นนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศและ/หรือพื้นที่

เริ่มใช้งาน “NFC Easy Connect” บนสมาร์ทโฟน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอแอพพลิเคชั่นปรากฏขึ้นมา

สัมผัสเครื่องโดยใช้สมาร์ทโฟน

ปลดล็อคหน้าจอสมาร์ทโฟนก่อนด�าเนินการ
สัมผัสสมาร์ทโฟนเข้ากับส่วนที่มีเครื่องหมายรูป N ของตัวเครื่องค้างไว้จน
กระทั่งสมาร์ทโฟนตอบสนองการท�างาน หากเครื่องปิดอยู่ เครื่องจะเปิดท�างาน
เมื่อสัมผัสด้วยสมาร์ทโฟน

สายไมโคร USB (มีให้มา)

ข้อชี้แนะ

แนะน�าให้ใช้อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจ�าหน่ายทั่วไปที่มีการเอาท์พุทพลังงานตั้งแต่
1.5 A ขึ้นไป แม้อะแด็ปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีการเอาท์พุทพลังงานตั้งแต่ 500 mA
แต่ไม่เกิน 1.5 A จะสามารถใช้งานได้เช่นกัน การชาร์จโดยใช้อะแด็ปเตอร์ชนิดอื่นไม่อยู่ใน
ความคุ้มครองของการรับประกัน

4

สมาร์ทโฟนตอบสนอง
(เครื่องจดจ�าได้)

5

เมื่อไฟแสดงสถานะ R ของเครื่องที่ใช้งานในขั้นตอนที่ 3 ติดสว่าง
ขึ้น ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING ของอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเปิด
ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ของเครื่องเริ่มกะพริบ

กดปุ่ม ADD บนเครื่องที่ได้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING ใน
ขั้นตอนที่ 4 ค้างไว้ จนกระทั่งท่านได้ยินเสียงสัญญาณ

ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และไฟแสดงสถานะ L/R จะกะพริบ จากนั้น
ไฟแสดงสถานะ L สว่างขึ้นในขณะที่ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) และ
ไฟแสดงสถานะ R ดับลง

วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เลือกวิธีการจับคู่ที่ท่านต้องการจากทั้ง 3 วิธี ดังนี้ จ�าเป็นจะต้องท�าการ “จับคู่” อุปกรณ์
BLUETOOTH แต่ละเครื่องไว้ก่อนหน้า

การจับคู่และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) บนตัวเครื่องจะติดสว่าง
หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้สัมผัสสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องอีกครั้ง

ข้อชี้แนะ

ใช้งานเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ก�าลังกะพริบ
เพื่อท�าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH

ข้อชี้แนะ

(โทร) ที่ตัวเครื่องเมื่อมีสายเรียกเข้า

ปุ่ม

7

ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ BLUETOOTH โปรดดู “การจับคู่และ
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH” (ขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4) หรือ
“การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยใช้การสัมผัสครั้งเดียว (NFC)” ในเอกสารฉบับนี้
เมื่อไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ที่ตัวเครื่องหยุดกะพริบและสว่างขึ้น
แสดงว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ให้ปฏิบัติตามวิธีการเดียวกันนี้ หากมีสายเรียกเข้าในขณะที่ท่านก�าลังฟังเพลงอยู่

การใช้สมาร์ทโฟนสัมผัสกับตัวเครื่อง จะท�าให้เครื่องเปิดท�างานโดยอัตโนมัติ จากนั้น
จะเริ่มการจับคู่และสร้างการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ขึ้น
สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งาน NFC ร่วมกับ Android 2.3.3 หรือที่จะติดตั้งในภายหลัง

โหมดซ้�า (เสียงเดียว/เสียงเดียว)

ข้อชี้แนะ

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยใช้การสัมผัสครั้งเดียว
(NFC)
สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้

โหมดสเตอริโอ (ช่อง R/ช่อง L)

ปุ่ม VOL + จะมีจุดสัมผัสก�ากับอยู่

โปรไฟล์: HSP, HFP

1

การชาร์จแบตเตอรี่จากเครื่อง PC

สว่าง (สีส้ม)

โปรไฟล์: A2DP, AVRCP

เมื่อรายการของอุปกรณ์ที่ค้นพบปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอของอุปกรณ์
BLUETOOTH ให้เลือก “SRS-X11”
หากต้องใส่รหัสผ่านบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้ป้อนรหัส “0000”
ลงไป

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ไว้แล้ว
การชาร์จเครื่อง

โหมดสเตอริโอ (ช่อง L/ช่อง R)

ฟังเพลง

เริ่มเล่นบนอุปกรณ์ BLUETOOTH และปรับระดับเสียง

URL:

DC IN

กดปุ่ม ADD ซ�้าๆ บนเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH)
ก�าลังกะพริบเพื่อเปลี่ยนการสร้างเสียงระหว่างโหมดสเตอริโอและ
โหมดซ�้า

ใช้งานเครื่องหลังจากท�าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ของท่าน

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (ฉบับนี้)

DC IN

ในบางกรณี ไฟแสดงสถานะ L อาจสว่างขึ้นทันทีหลังจากที่กดปุ่ม ADD ค้างไว้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ˎˎ

ข้อชี้แนะ

ความสามารถในการเอาท์พุทพลังงาน

6

ข้อชี้แนะ

เครื่องเข้าสู่โหมดจับคู่

คู่มือที่ให้มา

*

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ
เมื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะ
(BLUETOOTH) บนตัวเครื่องจะติดสว่าง
หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้สัมผัสสมาร์ทโฟนกับตัวเครื่องอีกครั้ง

ในบางกรณี ไฟแสดงสถานะ L อาจสว่างขึ้นทันทีหลังจากที่กดปุ่ม ADD ค้างไว้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

• เมื่อโทรออก หรือรับสาย ให้ใช้งานเครื่องที่ไฟแสดงสถานะ (BLUETOOTH) ติดสว่าง
เท่านั้น
• หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงแบบพกพาเข้ากับช่องต่อ AUDIO IN เครื่องจะสลับเป็น
โหมด AUDIO IN โดยอัตโนมัติและฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพงจะหยุดท�างาน
• เมื่อเปิดเครื่องที่ถูกใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพงในครั้งหลังสุด เครื่องจะพยายามท�าการใช้งาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพงกับเครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออยู่ หากท่านต้องการใช้ SRS-X11 ทั้งสองเครื่อง
ด้วยฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพงอีกครั้ง ให้เปิดอีกเครื่อง
• หากท่านต้องการใช้เครื่องที่เคยถูกใช้เป็นหนึ่งในเครื่องของฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพงเพียง
ตัวเดียว ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) PAIRING เพื่อเปิดเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม ADD ค้างไว้
จนกระทั่งได้ยินเสียงสัญญาณเพื่อยกเลิกฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพง เนื่องจากเครื่องพยายาม
ท�าการเชื่อมต่อครั้งหลังสุด
• ส�าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเพิ่มล�าโพง ให้อ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ
• โลโก้เครื่องหมายข้อความ BLUETOOTH® เป็นกรรมสิทธิ์ของ Bluetooth SIG, Inc.
และ Sony Corporation ได้รับใบอนุญาตใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว
• เครื่องหมาย N เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC
Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
• Android™ และ Google Play™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.
• เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของรายนั้นๆ
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ
دﻟﻴﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ(

ﻳﻘﺪم ﻟﻚ إرﺷﺎدات ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺄﺟﻬﺰة BLUETOOTH

وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

4

دﻟﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ

ﻳﻘﺪم ﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ.

ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاء اﻹﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  BLUETOOTHﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺟﻬﺎز  ،BLUETOOTHﺣﺪﱢد
"."SRS-X11
إذا ﻛﺎن إدﺧﺎل ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﺮور ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺟﻬﺎز  ،BLUETOOTHﻓﺄدﺧﻞ
"."0000

ﻗﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  BLUETOOTHﻣﻦ ﺟﻬﺎز .BLUETOOTH

ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHﻳﻈﻞ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻀﺎ ًء.

دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

1

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

2

ﻗﻢ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  BLUETOOTHﻣﻦ ﺟﻬﺎز .BLUETOOTH

ﻋﻨﻮان :URL
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x11/h_zz/

ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHﻳﻈﻞ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻀﺎ ًء.

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد:

ﻳﺆدي ﻟﻤﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻬﺎﺗﻒ ذﻛﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺮان
وإﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل .BLUETOOTH

اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ

اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ  NFCاﻟﻤﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  Android 2.3.3أو أﺣﺪث

NFC

ﺷﺤﻦ اﻟﻮﺣﺪة
ﺗﺤﺘﻮي ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎرﻳﺔ اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم أﻳﻮن اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ .اﺷﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪة ﻷول ﻣﺮة.
ﻋﻨﺪ إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة وﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻢ ﺗﻤﻬﻴﺪه أو ﺑﻤﺄﺧﺬ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد ،ﻳﻀﻲء
اﻟﻤﺆﺷﺮ  CHARGEﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻲ .وﻳﻨﻄﻔﺊ ﻣﺆﺷﺮ  CHARGEﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺸﺤﻦ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺧﺮج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﺘﺼﻞ.

ﺗﻌﺪ ) NFCاﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺤﻘﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ( ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى ﺑﻴﻦ أﺟﻬﺰة
ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻛﺎﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ) .(ICوﺑﻔﻀﻞ وﻇﻴﻔﺔ ،NFC
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إﻗﺮان  - BLUETOOTHﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺑﻤﺠﺮد ﻟﻤﺲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ  NFCﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﻨﺪ رﻣﺰ
اﻟﻌﻼﻣﺔ  Nأو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﻬﺎز(.

1

ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻤﻘﺪرة*

ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت
ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت

* ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﻓﻘًﺎ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ أو ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﺨﺪام.

2

ﺗﻠﻤﻴﺢ

ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺗﻢ ﺗﻤﻬﻴﺪه أو ﺑﻤﺄﺧﺬ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد ،ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ أن ﻣﺆﺷﺮ  CHARGEﻻ ﻳﻀﻲء .ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻷﻣﺮ وﻗﺘًﺎ أﻃﻮل ﻟﺸﺤﻦ ﺑﻄﺎرﻳﺘﻬﺎ
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه وﻓﻘًﺎ ﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺨﺪام .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺤﻦ.

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﻲ

اﺿﺒﻂ وﻇﻴﻔﺔ  NFCﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ارﺟﻊ إﻟﻰ إرﺷﺎدات اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.

• إذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻫﻮ  Android 2.3.3أو أﺣﺪث وأﻗﻞ ﻣﻦ Android
 ،4.1ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮة .2
• إذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻫﻮ  Android 4.1أو أﺣﺪث ،ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮة .4

ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،اﺿﻐﻂ اﻟﺰر

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

ﻛﺎﺑﻞ  USBﺻﻐﻴﺮ )ﻣﺮﻓﻖ(

ﺗﻠﻤﻴﺢ

دﺧﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻳﺤﺘﻮي زر

4

اﻟﻤﺲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.

ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻜﺒﺮي ﺻﻮت وﺟﻬﺎز BLUETOOTH
)وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت(
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ وﺣﺪﺗﻲ  SRS-X11ﻋﺒﺮ  ،BLUETOOTHﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺼﻮت ﺑﻴﻦ
وﺿﻊ اﺳﺘﺮﻳﻮ )ﺻﻮت اﺳﺘﺮﻳﻮ( واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺰدوج )ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮت ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ( .ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد وﺣﺪﺗﻲ .SRS-X11

1
2

3

اﺟﻌﻞ اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ  SRS-X11ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ  1م ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(

اﻟﻮﺣﺪات ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.

 PAIRINGاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ

ﻳﺒﺪأ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻣﻴﺾ.

اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻮق زر  ADDاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(  PAIRINGﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة  2ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﺻﻔﻴﺮ.

ﺗﻮﻣﺾ ﻣﺆﺷﺮات ) (BLUETOOTHو .L/Rﺳﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﻤﺎع ﺻﻮت ﺻﻔﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ  Rﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﺆﺷﺮات ) (BLUETOOTHو Lﺗﻮﻣﺾ.
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ﺑﻤﺠﺮد إﺿﺎءة ﻣﺆﺷﺮ  Rاﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة ،3
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(  PAIRINGاﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻷﺧﺮى
ﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.

ﻳﺒﺪأ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻣﻴﺾ.

اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻮق زر  ADDاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(  PAIRINGﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة  4ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﺻﻔﻴﺮ.

ﺗﻮﻣﺾ ﻣﺆﺷﺮات ) (BLUETOOTHو .L/Rﻳﻀﻲء ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ  Lﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻄﻔﺊ
ﻣﺆﺷﺮات ) (BLUETOOTHو.R

ﻗﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﻔﻞ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻣﺴﺒﻘًﺎ.
اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻟﻤﺲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ  Nﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﻗﻴﺪ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ

)ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة(

ﺗﻠﻤﻴﺢ

ﻣﻀﺎء )ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ(
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اﺗﺒﻊ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻻﺗﺼﺎل.
ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHﻳﻈﻞ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻀﺎ ًء.
ﻟﻠﻔﺼﻞ ،اﻟﻤﺲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى.

دﺧﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﻳﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ  Lﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر  ADDﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ،
اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل .BLUETOOTH

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر  ADDﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻣﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ
) (BLUETOOTHﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺼﻮت ﺑﻴﻦ وﺿﻊ اﺳﺘﺮﻳﻮ واﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺰدوج.

ﺗﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮات  L/Rﻋﻠﻰ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻮﺣﺪﺗﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺼﻮت.

ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت

ﺗﻠﻤﻴﺢ

إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ،ﻓﺠﺮب ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.
• اﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ وﺣﺮك اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﺑﺒﻂء ﻓﻮق اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻤﻴﺰ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ  Nﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة.
• إذا ﻛﺎن اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ ،ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ.
• ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.

ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻮل ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد  USBﻣﺘﻮﻓﺮ ﺗﺠﺎرﻳًﺎ ﺑﻤﺨﺮج ﻃﺎﻗﺔ  1.5أﻣﺒﻴﺮ أو أﻛﺜﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ أن ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد  USBﺑﻤﺨﺮج ﻃﺎﻗﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ وأﻗﻞ ﻣﻦ  1.5أﻣﺒﻴﺮ
ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة أﻳﻀً ﺎ .اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮﻻت ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎن.

ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل ﻻﺳﻠﻜﻲ ﺑﺄﺟﻬﺰة BLUETOOTH

ﺣﺪد ﺣﺎﻟﺘﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻹﻗﺮان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻮاردة أدﻧﺎه .ﻳﻠﺰم »إﻗﺮان« أﺟﻬﺰة  BLUETOOTHﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ.

اﻹﻗﺮان واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺠﻬﺎز BLUETOOTH

ﻳﻤﻜﻦ إﻗﺮان اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺟﻬﺰة  .BLUETOOTHﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮان ﻣﻊ اﺛﻨﻴﻦ أو
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة  ،BLUETOOTHﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاء اﻹﻗﺮان اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺎز.
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(

 PAIRINGﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

ﻳﺒﺪأ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHﻓﻲ اﻟﻮﻣﻴﺾ.

وﺿﻊ اﺳﺘﺮﻳﻮ )(L ch/R ch

اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻻﺗﺼﺎل

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  BLUETOOTHﻣﻊ ﺟﻬﺎز  BLUETOOTHاﻟﺨﺎص ﺑﻚ.

اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ

ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ A2DP :وAVRCP

وﺿﻊ اﺳﺘﺮﻳﻮ

اﺑﺪأ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  BLUETOOTHواﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت.

)(R ch/L ch

اﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ واﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻮت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺰرﻳﻦ  VOL –/+اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة.
وﺿﻊ ﻣﺰدوج )أﺣﺎدي/أﺣﺎدي(

ﻳﺤﺘﻮي زر  VOL +ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎرزة.

وﻣﻴﺾ )أﺑﻴﺾ(

ﺗﻠﻤﻴﺢ

2

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺒﺮ ﻣﻘﺒﺲ  ،AUDIO INراﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

اﺿﻐﻂ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻮق اﻟﺰر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(  PAIRINGﺣﺘﻰ ﺳﻤﺎع
أﺻﻮات اﻟﺼﻔﻴﺮ وﺑﺪء ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHﻓﻲ اﻟﻮﻣﻴﺾ ﺑﺴﺮﻋﺔ.

ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﺪة وﺿﻊ اﻹﻗﺮان.

ﺗﻠﻤﻴﺢ

ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﺗﺪﺧﻞ وﺿﻊ اﻹﻗﺮان ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ.
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ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ HSP :وHFP

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻹﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،اﺿﻐﻂ اﻟﺰر

اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺰر

)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ( اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ واردة.

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ واردة أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.

ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت
•
•

ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻗﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ).(BLUETOOTH
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﺻﻮت ﻣﺤﻤﻮل ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻤﻘﺒﺲ  ،AUDIO INﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ إﻟﻰ
وﺿﻊ  ،AUDIO INوﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎء وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮت.
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﺳﺘﺤﺎول
اﻟﻮﺣﺪة إﻧﺸﺎء وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪﺗﻲ  SRS-X11ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺧﺮى.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(  PAIRINGﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ زر  ADDﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﺻﻔﻴﺮ ﻹﻧﻬﺎء وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎول
اﻟﻮﺣﺪة إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﻴﺮ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

•

ﺗﺆول ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ® BLUETOOTHوﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ  Bluetooth SIG, Inc.وأي
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ  Sony Corporationﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ.

•
وﻣﻴﺾ ﺳﺮﻳﻊ )أﺑﻴﺾ(
•

اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن
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ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاء اﻹﻗﺮان ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز  BLUETOOTHﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة.

ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺟﻬﺎز  ،BLUETOOTHﺣﺪﱢد
"."SRS-X11
إذا ﻛﺎن إدﺧﺎل ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻤﺮور ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺟﻬﺎز  ،BLUETOOTHﻓﺄدﺧﻞ

ﻳﺤﺘﻮي زر

ﺗﻠﻤﻴﺢ

)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ( ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎرزة.

ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﺻﻮت ﻣﺤﻤﻮل ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻤﻘﺒﺲ  ،AUDIO INﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ
 .AUDIO INﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺨﺮج ﺻﻮت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑـ  BLUETOOTHﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻣﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHﻹﻧﺸﺎء
اﺗﺼﺎل  BLUETOOTHﻣﻊ ﺟﻬﺎز .BLUETOOTH

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHراﺟﻊ »اﻹﻗﺮان واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺠﻬﺎز
) «BLUETOOTHاﻟﺨﻄﻮات  2و 3و (4أو »اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎﺗﻒ ذﻛﻲ ﺑﻠﻤﺴﺔ واﺣﺪة
) «(NFCﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻮﻣﻴﺾ وﻳﺒﺪأ ﻓﻲ اﻹﺿﺎءة.

إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ/ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ( اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة.

•
•

ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ،ﻗﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ).(BLUETOOTH
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﺻﻮت ﻣﺤﻤﻮل ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻤﻘﺒﺲ  ،AUDIO INﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ إﻟﻰ
وﺿﻊ  ،AUDIO INوﻳﺘﻢ إﻧﻬﺎء وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮت.
ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷﺧﻴﺮة ،ﺳﺘﺤﺎول
اﻟﻮﺣﺪة إﻧﺸﺎء وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪﺗﻲ  SRS-X11ﻛﻮﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺧﺮى.
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺈﺣﺪى اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ) اﻟﻄﺎﻗﺔ(  PAIRINGﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة ،ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ زر  ADDﺣﺘﻰ ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮت ﺻﻔﻴﺮ ﻹﻧﻬﺎء وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎول
اﻟﻮﺣﺪة إﻧﺸﺎء اﻻﺗﺼﺎل اﻷﺧﻴﺮ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل وﻇﻴﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮت ،راﺟﻊ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

•

ﺗﺆول ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ® BLUETOOTHوﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ  Bluetooth SIG, Inc.وأي
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻼﻣﺎت ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ  Sony Corporationﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ.
ﺗُﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ  Nﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ  NFC Forum, Inc.ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
™ Androidو™ Google Playﻫﻤﺎ ﻋﻼﻣﺘﺎن ﺗﺠﺎرﻳﺘﺎن ﻟﺸﺮﻛﺔ .Google Inc.
وﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.

•

ﺗﻠﻤﻴﺢ

ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺟﻬﺎز ﺻﻮت ﻣﺤﻤﻮل ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻤﻘﺒﺲ  ،AUDIO INﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋ ًﻴﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ
 .AUDIO INﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻟﻦ ﻳﺨﺮج ﺻﻮت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑـ  BLUETOOTHﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ
ﻳﻈﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻳﺪي ﻣﺘﺎ ًﺣﺎ.

ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان و/أو اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
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ﻣﺤﻮل اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد USB
)ﻣﺘﺎح ﺗﺠﺎرﻳًﺎ(

1

)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ( ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺎرزة.

ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " "NFC Easy Connectوﺗﺜﺒﻴﺘﻪ.

ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت

•

ﻳُﻌﺪ " "NFC Easy Connectﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ﻣﺠﺎﻧﻴًﺎ ﻣﻦ  Androidﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻣﻦ
.Google Play
ﻗﻢ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ " "NFC Easy Connectأو اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻲ .ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺳﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻷﺑﻌﺎد ،اﺳﺘﺨﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻗﺎرئ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد.

اﺑﺪأ ﺗﺸﻐﻴﻞ " "NFC Easy Connectﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.

ﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﺬ ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد

ﻛﺎﺑﻞ  USBﺻﻐﻴﺮ )ﻣﺮﻓﻖ(

)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ( اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ واردة.

اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮن

ﻣﻼﺣﻈﺔ

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرة ﺧﺮج اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺧﺮج اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ،راﺟﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
اﻟﺸﺨﺼﻲ.

)ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ( اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة.

ﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ واردة أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ.

4
ﻣﻀﺎء )ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻲ(

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHراﺟﻊ »اﻹﻗﺮان واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺠﻬﺎز
) «BLUETOOTHاﻟﺨﻄﻮات  2و 3و (4أو »اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎﺗﻒ ذﻛﻲ ﺑﻠﻤﺴﺔ واﺣﺪة
) «(NFCﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﺗﺼﺎل  ،BLUETOOTHﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHاﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻮﻣﻴﺾ وﻳﺒﺪأ ﻓﻲ اﻹﺿﺎءة.

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻹﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ.

ﻳﺒﺪأ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHﻓﻲ اﻟﻮﻣﻴﺾ.

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﺎﺗﻒ ذﻛﻲ ﺑﻠﻤﺴﺔ واﺣﺪة )(NFC

اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج ﺑـ  1.5أﻣﺒﻴﺮ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺮاج ﺑـ  500ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﻴﺮ

ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ HSP :وHFP

اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺠﻬﺎز  BLUETOOTHﻣﻘﺘﺮن

اﻗﺮأ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻳﺸﺘﻤﻞ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
أﻳﻀً ﺎ ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء وإﺻﻼﺣﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﺣﻠﻮﻻً ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.

ﻗﺪرة ﺧﺮج اﻟﻄﺎﻗﺔ

إﺟﺮاء ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ/ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
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•

ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻣﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ) (BLUETOOTHﻹﻧﺸﺎء
اﺗﺼﺎل  BLUETOOTHﻣﻊ ﺟﻬﺎز .BLUETOOTH

•

•
•
•

