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تطبيق «تكنيكس أوديو كونيكت»

باناسونيك كوربوريشن

ُطبع في ماليزيا

تثبيت تطبيق «تكنيكس أوديو كونيكت»

 عند تأسيس اتصال عبر بلوتوث باستخدام هاتف ذكي مثبت عليه تطبيق «تكنيكس اوديو كونيكت» (مجاني)،
يمكنك التمتع بتشكيلة واسعة من الخصائص مثل إعدادات مخصصة مختلفة وتحديثات برمجية لهذه الوحدة.

• للحصول على المزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى كتيب المالك (بصيغة بي دي إف).

E

شكر© على شرائك هذا المنتج.
.ªقبل استخدامك هذا المنتج، ُيرَجى قراءة التعليمات بعناية واالحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه الحق

التعبيرات المستخدمة في هذا الكتيب
• قد تختلف الرسومات التوضيحية للمنتج عن المنتج الفعلي.

• ما لم ُيذكر خالف ذلك، فإن الرسومات التوضيحية في تعليمات التشغيل هذه تخص المنتج: 
.EAH-AZ60

العالمات المميزة �سماء الُطرز
اختالفات ا¼داء ووظائف التشغيل بين الُطرز موضحة وفق عالمة كل طراز كما يلي:

EAH-AZ60 : EAH-AZ60  EAH-AZ40 : EAH-AZ40

الملحقات

ُيرجى التأكد من الملحقات المزودة وتحديدها.
لطلب الملحقات، يرجى التواصل مع الموزع الذي اشتريت منه هذا المنتج.

USB عدد (١) سلك الشحن •
    EAH-AZ60 

(XL ,L ,M ,S2 ,S1 ,XS2 ,XS1 سماعتان مقاسهما) مجموعة واحدة (١) من سماعتي ا¼ذن •
 (المقاس المتوسط مثبت في السماعتين)

    EAH-AZ40 
• مجموعة واحدة (١) من سماعتي ا¼ذن (سماعتان مقاسهما 

(المقاس المتوسط مثبت في السماعتين)

تعليمات مهمة للسالمة

• يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام سماعتي ا¼ذن هذه. اتَّبع دائمª تعليمات السالمة
الموضحة على العبوة

• وأيضª تعليمات السالمة الواردة فيما يلي. ضع تعليمات التشغيل تلك في مكاٍن يضمن يسر الرجوع
 إليها مستقبًال.

١•  تجنب استخدام السماعتين بالقرب من الماء.
٢•  احرص على حماية سلك الكهرباء عن طريق عدم المشي فوقه أو تعريضه للثني ال سيما داخل المقابس 

ومخارج التيار الكهربائي وفي نقاط مخارجه من الجهاز.
٣•  افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات زمنية طويلة.

٤•  استعن بفني الصيانة المؤهل عندما تخطط Îجراء أي أعمال صيانة. إجراء الصيانة مهم عند تعرض الجهاز
لتلف من أي نوع، مثل تلف سلك اÎمداد بالتيار أو تلف القابس أو انسكاب أي سائل عليه أو سقوط أي جسم 

على الجهاز، أو عند تعرض الجهاز لÒمطار أو الرطوبة أو عند عمله بشكل غير طبيعي أو عند تعرضه للسقوط.
٥•  يجب أن يتم التنظيف باستخدام قطعة قماش جافة فقط.

احتياطات السالمة

الوحدة

تحذير:

من أجل الوقاية من مخاطر الحريق أو الصعق الكهربائي أو تلف المنتج،
• يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة أو قطر الماء أو رذاذه.

واستخدم الملحقات التي توصي بها جهة التصنيع فقط.
• تجنب إزالة ا¥غلفة.

• ال تصلح هذه الوحدة بنفسك. استعن بموظفي الخدمة المؤهلين لتنفيذ عمليات الصيانة.

تجنب استخدام المنتج في مثل ا¥حوال ا®تية:
• درجات الحرارة الزائدة أو المتدنية أثناء استخدامه أو تخزينه أو نقله.

• التخلص من البطاريات برميها في النار أو وضعها داخل فرن ساخن أو سحقها بآلة ميكانيكية أو قطعها، 
¼ن ذلك كله قد يسبب انفجارها.

• درجات الحرارة الزائدة و/أو ضغط الهواء المنخفض جد© الذي قد ينتج عنه انفجار أو تسرب سوائل أو غازات 
ملتهبة.

 البطارية المدمجة

ال تضع السماعتين بجوار مصدر حرارة.
• ال تستمع إلى الصوت من هذا المنتج بدرجات عالية، خاصة في ا¼ماكن التي تحتاج فيها إلى سماع أصوات البيئة 

المحيطة وذلك من أجل سالمتك، مثلما في مواقع التشييد والبناء أو عند عبورك شريط السكك الحديدية.
• احتفظ بهذا المنتج بعيد© عن أي شيء معرض لتأثير المغنطة، فهذا الجهاز مثله مثل الساعة قد ال يعمل 

بشكل سليم في الوسط الممغنط.
اعلم أن هذا المنتج (السماعتين) قد يسخن أثناء شحن بطاريته أو فور اكتمال شحنه. وفًقا لطبيعتك وحالتك 

الصحية، فإن ارتداء سماعات ا¼ذن فور إزالتها من شاحن القدرة، وفي حاالت استخدامها وهي ما زالت ساخنة 
قد يؤدي إلى حدوث تفاعالت عكسية مثل احمرار الجلد والحكة والطفح الجلدي.

• ال تعرض المنتج للحرارة أو اللهب.
•ال تترك البطارية (البطاريات) في السيارة معرضة ¼شعة الشمس المباشرة لفترة من الوقت وأبواب السيارة 

ونوافذها مغلقة.

السماعات / سماعات ا¥ذن
• احتفظ بسماعتي ا¼ذن وملحقاتهما بعيد© عن متناول ا¼طفال التقاء احتمال بلعهم إياها. بعد االستخدام، 

ضع السماعتين في قاعدة الشحن وأغلق الغطاء لتخزينهما.
• وّصل سماعتي ا¼ذن بإحكام وبطريقة آمنة. إذا ُتركت أجزاء منها في ا¼ذنين بعد خلعها، فقد تتسبب في 

حدوث إصابة أو مرض.

الحساسية
• توقف عن استخدام سماعات ا¼ذن إذا أحسست بعدم الراحة بسبب ارتدائها هي أو أي أجزاء أخرى منها 

تتالمس مباشرة مع جلدك.
• قد يتسبب استخدامك المستمر للمنتج في هذه الحالة في ردود فعل بدنية تحسسية أو ظهور طفح جلدي.

احتياطات الزمة عند االستماع مستخدم± سماعتي ا¥ذن
• الضغط المفرط للصوت الصادر من سماعتي ا¼ذن وسماعتي الرأس قد يتسبب في فقدان حاسة السمع.
• ال تستخدم سماعتي ا¼ذن بدرجات صوت مرتفعة. ينصح خبراء السمع بعدم السماع والتشغيل المستمر 

الممتد زمنيª ¼جهزة الصوتيات.
• إذا شعرت بدقات أو طنين في أذنيك، خّفض مستوى الصوت أو توقف فور© عن استخدام السماعتين.

• ال تستخدم هذا المنتج عند تشغيل وقيادة مركبة ذات محرك. فهذا أمر مخالف لقوانين السير في معظم 
ا¼حوال، كما أنه يمثل خطورة على حركة المرور.

• يجب توخي الحيطة التامة أو التوقف مؤقتª عن استخدام المنتج، خاصة في المواقف التي تستشعر فيها 
الخطر.

قد يحدث تداخل السلكي مع هذا المنتج تسببه أجهزة الهواتف المتحركة والنقالة أثناء استخدامه. إذا 
حدث هذا التداخل، ُيرجى إبعاد المنتج عن مصدر التداخل أو الهواتف المتحركة والنقالة. 

استخدم فقط وصلة سلك الشحن USB عند توصيل المنتج مع جهاز الكمبيوتر. 

تشير الرموز على هذا المنتج (بما في ذلك الملحقات) إلى كل مما يلي: DC = تيار مستمر

قسم قاعدة الشحن

هيئة وصلة USB - الفئة سي منفذ الشحن

مقاومة للماء

عازل للماء بتصنيف  IPX4 -(سماعتا ا¼ذن فقط) مقاومة للماء

@١  قد يكون أقصر حسب ظروف التشغيل.
@٢ الزمن الالزم لشحن البطارية من فارغة تمامª إلى حالة الشحن التام.

• المواصفات عرضة للتغيير من دون سابق إخطار.

الشعار والعالمة التجارية  ®Bluetooth، هي عالمات تجارية مسجلة تمتلكها شركة "بلوتوث إس آي جي" وأي 
استخدام لهذه العالمة من جانب شركة باناسونيك كوربوريشن يتم بموجب ترخيص مسبق.

تنتمي باقي العالمات التجارية وا¼سماء التجارية ¼صحابها المعنيين.

Apple وشعار Apple هي عالمات تجارية تمتلكها شركة آبل وهي مسجلة في الواليات المتحدة ا¼مريكية 
والدول ا¼خرى. متجر التطبيقات عالمة مميِّزة للخدمة المقدمة من شركة آبل.

Google وAndroid وGoogle Play وغيرها من العالمات ذات الصلة هي عالمات تجارية ملك شركة جوجل 
إل إل سي.

LDAC وشعار LDAC عالمتان تجاريتان ملك شركة سوني كوربوريشن.

DENSO  WAVE  INCORPORATED QR Codeهي عالمة تجارية مسجلة لشركة

أسماء ا¼نظمة والمنتجات ا¼خرى الواردة في هذا الكتيب هي بشكل عام عالمات تجارية مسجلة أو عالمات 
تجارية ملك شركات المطورين المعنية.

مع مالحظة أن عالمة TM وعالمة ® ال تظهران مقابل العالمات التجارية الواردة في هذا الكتيب.

مدمج في هذا المنتج برمجيات المصادر المفتوحة من غير البرمجيات المرخصة بموجب الرخص 
العمومية GPL V2.0 و/أو LGPL V2.1. البرمجيات المصنفة آنفª يتم توزيعها لمجرد ا¼مل في أن تكون 
مفيدة، ولكن من دون ضمان من جانبنا، وأيضª من دون الضمان المفهوم ضمنيª ذي الصلة بصالحية 
طرحها للتداول في السوق أو مالءمتها لغرض بعينه. يرجى الرجوع إلى الشروط وا¼حكام المفصلة 

الموضحة في صفحة الويب التالية.
https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/download/index.html

حول بلوتوث  المواصفات

عام

مصدر التيار الكهربائي
(قاعدة الشحن)

البطارية الداخلية

تيار مستمر ٥ فولت، ٥٠٠ مللي أمبير(قاعدة الشحن)

سماعتا ا¼ذن: ٣٫٧ فولت
ليثيوم بوليمر٨٥ مللي أمبير/ ساعة

قاعدة الشحن: ٣٫٧ فولت
ليثيوم بوليمر ٦٥٠ مللي أمبير/ ساعة

بين ١٠ و٣٥ درجة مئويةنطاق درجة الحرارة أثناء الشحن

سماعتا ا¼ذن: ٣٫٧ فولت
ليثيوم بوليمر٥٥ مللي أمبير/ ساعة

قاعدة الشحن: ٣٫٧ فولت
ليثيوم بوليمر ٤٥٠ مللي أمبير/ ساعة

زمن التشغيل@١
(سماعتا ا¼ذن)

(ON, AAC :إلغاء الضجيج) ª7.0 ساعات تقريب 
(SBC  ،إلغاءالضجيج: تشغيل) ª5.5 ساعات تقريب 

(LDAC  ،إلغاءالضجيج: تشغيل) ª4.5 ساعات تقريب 

(AAC) ª7.5 ساعات تقريب 
(SBC) ª5.5 ساعات تقريب 

زمن التشغيل@١
(سماعتا ا¼ذن + قاعدة الشحن)

(AAC  ،إلغاءالضجيج: تشغيل) ª24 ساعات تقريب 
(SBC  ،إلغاءالضجيج: تشغيل) ª22 ساعات تقريب 

(LDAC  ،إلغاءالضجيج: تشغيل) ª16 ساعات تقريب 

(AAC) ª25 ساعات تقريب 
(SBC) ª19 ساعات تقريب 

زمن الشحن@٢
(٢٥ درجة مئوية)

ªسماعتا ا¼ذن: ٢٫٠ ساعتان تقريب
ªقاعدة الشحن: ٢٫٥ ساعة تقريب

سماعات ا¼ذن مع قاعدة الشحن
ª٣٫٥ ساعة تقريب

ªسماعتا ا¼ذن: ٢٫٠ ساعتان تقريب
ªقاعدة الشحن: ٢٫٥ ساعة تقريب

سماعات ا¼ذن مع قاعدة الشحن
ª٣ ساعات تقريب

سماعتا ا¥ذن: ٧ جرام تقريبª (للجانب الواحد الكتلة (الوزن)
فقط: الوزن نفسه للسماعة اليمنى أو اليسرى)

قاعدة الشحن:
حوالي ٤٥ جرام

سماعتا ا¥ذن: ٥ جرام تقريبª (للجانب 
الواحد فقط: الوزن نفسه للسماعة 

اليمنى أو اليسرى)
قاعدة الشحن: حوالي ٣٠ جرام

بين ٠ و٤٠ درجة مئويةنطاق درجة الحرارة أثناء التشغيل

٣٥% رطوبة نسبية إلى ٨٠% رطوبة نسبية (من دون تكّثف).نطاق درجة الرطوبة أثناء التشغيل

  قسم بلوتوث

موجة التردد

دعم كوديك

من 2402 إلى 2480 ميجاهرتز

A2DP, AVRCP, HSP, HFPالملفات المدعومة

SBC, AAC, LDACSBC, AAC

Bluetooth®

Bluetooth®

قيود االستخدام
* االستخدام و/ أو اÎرسال الالسلكي مع جميع ا¼جهزة المزودة بتقنية  ال يخضع لكفالتنا.

* قد يفشل االتصال أو يمكن أن تختلف بعض العمليات استنادَ© إلى المواصفات الفنية واÎعدادات الخاصة بأي 
جهاز.

التخلص من المنتج

تعد البطاريات المدمجة من المصادر القّيمة القابلة Îعادة تدويرها. ُيحظر التخلص من هذا المنتج مع النفايات 
العامة (القمامة غير القابلة لالشتعال)، لذا، يجب اتباع القوانين المحلية الوطنية والتخلص منه بتسليمه إلى 

نقطة التجميع المناسبة. يمكنك االستفسار من الهيئة أو الوكالة الحكومية المحلية لتتأكد من نقطة التجميع 
المحلية المكلفة بخدمة التخلص من مثل هذه النفايات في منطقتك. 

ارجع إلى قسم المواصفات الفنية في هذا الكتيب للحصول على المزيد من المعلومات عن البطاريات.

تتوافق هذه الوحدة مع متطلبات المواصفة الخاصة بـ "الصوت العالي الدقة" الصادرة عن جمعية 
الصوتيات اليابانية.

لالستمتاع بالجودة الالسلكية العالية الدقة (جودة الصوت المعتمدة بموجب شعار الالسلكي العالي 
الدقة)، استخدم جهاز تشغيل بشعار السلكي عالي الدقة واضبط إعداد جودة صوت ®Bluetooth على 

وضع أولوية جودة الصوت / LDAC 990 كيلوبت في الثانية.
• في أوضاع غير ما سبق (مثل وضع أولوية االتصال، وما إلى ذلك)، قد ال يكون التشغيل ممكنª بالجودة 

العالية الدقة.

 EAH-AZ60

 EAH-AZ60

EU

سماعات الرأس الالسلكية الرقمية
تعليمات التشغيل ا�ساسية

F0621MH1071-UAE
PNQW5932YA-UAE

االتحاد ا¥وروبي

EAH-AZ40 EAH-AZ60

العربية

•

(L ,M ,S ,XS

•

•

•

 EAH-AZ60

Bluetooth®

Android: Google Play

iOS: App Store



Bluetooth
Bluetooth ON

EAH-AZ60

1  مستشعر اللمس (L) (ا¼يسر)
2  مستشعر اللمس (R) (ا¼يمن)

3  سماعتا ا¼ذن
L 4  نقطة بارزة توضح الجانب ا¼يسر

5  منافذ الشحن
6  مؤشرات LED لسماعتي ا¼ذن

• الوميض ا¥حمر:
   معناه أن شحن البطارية ضعيف وعلى وشك النفاد 

   لذا، يجب شحن الوحدة

شحن السماعتينا¼زرق السماوي@ مفتوح

ا¼ضواء ال تعمل

ا¼خضر

أصفر

أحمر

بطاريات السماعتين 
وقاعدة الشحن 
ªمشحونة تمام

شحن قاعدة الشحن، 
البطارية مشحونة جيد©

شحن البطارية ضعيف 
وعلى وشك النفاد

غلق/فتح

اسم القطعة

قاعدة الشحن
حالة الشحن

1

3

6

2

3

4

5

7

8

6
5

8

L R

10

1

3

6

2

3
4
5

9

5
6

L R

 الوحدة ا¥ساسية (السماعتان)
 USB ما يحدث عند الشحن باستخدام سلك شحن

مع سماعتي ا¥ذن مخزنتين في قاعدة الشحن

@ الوميض

7  ملصق معلومات المطابقة
8  قسم طرف التوصيل

9  منفذ الشحن
10  مؤشر LED قاعدة الشحن

 الوحدة ا¥ساسية (قاعدة الشحن)

LEDLID

الشحن

البطارية القابلة Àعادة الشحن (المركبة في الوحدة) لم يتم شحنها أصًال. اشحن البطارية قبل 
استخدام الوحدة.

زمن الشحن

• ال يمكن إتمام الشحن بشكل جيد إذا ُوجد غبار أو قطرات من الماء على أجزاء الوصالت الطرفية لسماعتي 
ا¼ذن أو قاعدة الشحن. أزل الغبار أو قطرات المياه قبل الشروع في الشحن.

١•  استخدم وصلة شحن USB (مزودة) (     ) لتوصيل قاعدة الشحن إلى مصدر تيار ذي جهد ٥٫٠ فولت
(٥٠٠ مللي أمبير أو أكثر) (     )

• تضئ مؤشرات ضوء LED (أخضر، أصفر، أو أحمر) في قاعدة الشحن أثناء شحن قاعدة الشحن.
٢•  ضع سماعات ا¼ذن في قاعدة الشحن.

• يومض اللون ا¼زرق السماوي LED مرتين عندما يتم توصيل سماعات ا¼ذن. إذا لم يظهر الوميض، هذا معناه 
أنه  لم يتم تركيب السماعتين في الوحدة بشكل جيد.

٣ • تأكد أن اللون ا¼زرق السماوي LED في قاعدة الشحن بدأ في الوميض (معناه بدء الشحن)
.ªفي القاعدة عندما يكون غطاء قاعدة الشحن  مفتوح LED أثناء شحن سماعتي ا¼ذن، يومض اللون ا¼زرق السماوي •

• أثناء شحن قاعدة الشحن، تومض ا¼لوان LED (ا¼خضر وا¼صفر أو ا¼حمر) في القاعدة عندما يكون غطاء 
.ªقاعدة الشحن مغلق

• ال تستخدم أي وصلة شحن USB أخرى باستثناء وصلة سلك الشحن المصاحبة للسماعتين. فقد يؤدي القيام  
بذلك إلى حدوث عطل.

تثبيت سماعتي ا¥ذن

ثّبت سماعتي ا¥ذن بشكل سليم للحصول على تأثير ممتاز لخاصية إلغاء الضجيج وتعزيز النظام 
الصوتي الجيد

.(R) وا¼يمن (L) ١•  تحقق من صحة اتجاه السماعتين ا¼يسر
٢• ثّبت السماعتين جيد© حسب الصورة التوضيحية

• تأكد من عدم سقوط سماعتي ا¼ذن من أذنيك بعد تثبيتهما.
• يوجد في السماعة اليسرى نقطة ملموسة بارزة توضح أن هذه سماعة الجانب ا¼يسر.

• إذا سقطت السماعتان بسهولة بعد تثبيتهما في أذنيك، استبدل وسادات ا¼ذنين (مزودة) بأخرى من مقاس 
مختلف.

االقتران

 Bluetooth® االتصال من خالل اقتران (تسجيل اتصال) سماعتي ا¥ذن مع جهاز آخر عبر خاصية بلوتوث

Bluetooth® ييّسر استخدام تطبيق تكنيكس أوديو كونيكت (مجاني) سرعة االتصال عبر خاصية بلوتوث   

١• أخرج كلتا سماعتي ا¥ذن من قاعدة الشحن.
• سيضيء مؤشر LED الخاص بسماعتي ا¼ذن باللونين ا¼حمر وا¼زرق بالتبادل.

• عند االقتران مع جهاز آخر:
 (R أو L ا¼يمن أو ا¼يسر) الخاص بسماعة ا¼ذن (أزرق) (لحوالي ٥ ثواٍن)، المس المستشعر LED عندما يستمر ضوء

لمدة ٧ ثواٍن حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون ا¼حمر / ا¼زرق، وهذا معناه أن السماعتين أصبحتا في وضع 
اÎقران.

Bluetooth®  وابدأ في تمكين وظيفة ،Bluetooth®  ٢• شّغل الجهاز المقترن عبر البلوتوث
٣• من قائمة  ®Bluetooth الخاصة بالجهاز المتصل عبر البلوتوث، اختر اسم الجهاز ”EAH-AZ60“ أو 

“EAH-AZ40”
• عندما تضيء مؤشرات LED الخاصة بسماعات ا¼ذن باللون ا¼زرق مرتين بفاصل زمني مدته ٥ ثوان تقريبª، يكون 

االقتران قد اكتمل وتم االتصال بنجاح.
Bluetooth® ٤• تأكد من حسن اتصال السماعتين والجهاز المقترن عبر

سماعتا ا�ذن

سماعتا ا�ذن مع قاعدة الشحن

ªساعتان (٢) تقريب

٢٫٥ ساعة تقريبªقاعدة الشحن

ª٣٫٥ ساعة تقريب  EAH-AZ60ª٣ ساعات تقريب  EAH-AZ40

 EAH-AZ60

L

R

نصائح للحصول على جودة متميزة للصوت (تغيير سماعتي ا¥ذن)123

يؤثر حجم سماعة ا¼ذن في مستوى جودة الصوت ومستوى مالءمتها للتثبيت الجيد في ا¼ذن.
اختر سماعات أذن من مقاس يناسب أذنيك اليمنى واليسرى بشكل مريح حتى تتمكن من ارتدائهما بكل راحة 

ويسر.
(قد يختلف حجم سماعتي ا¼ذن عند اختيار المقاس ا¼نسب لÒذنين اليمنى واليسرى.)

استعادة ضبط المصنع.

١•  ضع كال السماعتين اليمنى واليسرى (L وR) في قاعدة الشحن لشحن سماعتي ا¥ذن بالكامل.
٢•  أخرج سماعات ا¥ذن اليمنى R من قاعدة الشحن.

٣•  أثناء إضاءة مؤشرات LED باللون ا¥زرق، (لمدة ٥ ثوان) في السماعتين، اضغط واستمر في الضغط 
على مستشعر اللمس ا¥يمن R لمدة ٧ ثوان تقريب±.

• سيضيء مؤشر LED الخاص بسماعتي ا¼ذن باللونين ا¼حمر وا¼زرق بالتبادل.
(R) ٤•  ارفع أصبعك من مستشعر اللمس ا¥يمن

٥•  اضغط واستمر في الضغط على مستشعر اللمس ا¥يمن (R) لمدة ١٠ ثوان.
ستومض سماعتا ا¼ذن باللون ا¼زرق LED سريعª، وعند إيقاف توصيل التيار الكهربائي، تعود السماعتان إلى ضبط 

المصنع.
.L ٦•  قم بنفس الخطوات من ٢ إلى ٥ لسماعات ا¥ذن اليسرى

• Îعادة إقران السماعتين مع جهاز عبر البلوتوث  ®Bluetooth، امسح معلومات التسجيل (اسم الجهاز: 
Bluetooth®

 

EAH-AZ60 أو EAH-AZ40) على الجهاز، ثم قم بإقران سماعتي ا¼ذن مع الجهاز عبر البلوتوث 
مرة أخرى.

استكشاف ا¥عطال وإصالحها

يجب عليك فحص ا®تي قبل اتصالك بمسؤولي الخدمة. إذا تشككت في بعض نقاط الفحص، أو إذا 
أخفقت الحلول المشار إليها في حل المشكلة، استشر الموزع للحصول على ما يلزم من إرشادات.

ال يتصل عبر جهاز متصل مع                  .
• قم بإلغاء معلومات التسجيل لهاتين السماعتين من قائمة

كرر عملية اÎقران مرة أخرى.

يتعذر شحن الوحدة.
• تأكد أن الشحن يتم في درجة حرارة الغرفة بين ١٠ درجة مئوية و٣٥ درجة مئوية.

•هل الوحدة مشحونة بالكامل؟ ستنطفئ مؤشرات ضوء LED في قاعدة الشحن فور اكتمال شحن الوحدة.
• هل تم تركيب سماعتي ا¼ذن في قاعدة الشحن بصورة صحيحة؟

إذا لم يظهر ضوء LED في السماعتين حتى بعد وضعهما في قاعدة الشحن، فهذا يعني أنه لم يتبق شحن 
.ً في بطارية قاعدة الشحن. اشحن قاعدة الشحن أوال

• هل سلك الشحن USB متصل بإحكام مع منفذ USB في الكمبيوتر؟

التشغيل باستخدام مستشعرات اللمس 4

امسك سماعة ا¼ذن بأطراف أصابعك وقم بلفها قليًال لسحبها إلى خارج قوقعة ا¼ذن.

إزالة سماعتي ا¥ذن

تأكد أن سماعتي ا¼ذن مثبتتين بإحكام وبطريقة آمنة في  

تثبيت سماعتي ا¥ذن

• اضغط اللغة التي ترغبها

https://www.technics.com/support/downloads/oi/EAH-AZ60_AZ40.html

مستوى الصوت -

مستوى الصوت +

بدء تشغيل مساعد الصوت

التشغيل

تغيير التحكم با¥صوات الخارجية@١اضغط واستمر في الضغط لثانيتين

٣ ضغطات سريعة

٢ ضغطتان سريعتان

/اللمس لمرة واحدة
مستشعر اللمس (R) (ا¥يمن)مستشعر اللمس (L) (ا¥يسر)

@٢ Îلغاء خاصية كتم الصوت، المس مستشعر اللمس ا¼يمن (R) @١                                   إلغاء الضجيج                الصوت المحيط

مرتين مرة أخرى أثناء عملية كتم الصوت.
• يمكنك تخصيص تشغيل مستشعر اللمس في التطبيق الصوت المحيط

التشغيل

اضغط واستمر في الضغط لثانيتين

٣ ضغطات سريعة

٢ ضغطتان سريعتان

اللمس لمرة واحدة

مستشعر اللمس (R) (ا¥يمن)مستشعر اللمس (L) (ا¥يسر)

 EAH-AZ60
 EAH-AZ40

مستوى الصوت -

استقبال مكالمة هاتفية

بّدل مستوى الضوضاء من الطرف اëخر

كتم صوت المكالمة@٢

مستوى الصوت +

رفض مكالمة هاتفية /  إنهاء مكالمة هاتفية





ال يعمل

وتأكد أنهما ليستا مثبتتين بزاوية مائلة. سماعتي ا¼ذن

Bluetooth®

Bluetooth®ثم ، على سبيل المثال من جهاز Bluetooth®

•

 EAH-AZ60  EAH-AZ40

keitaro.tsukakoshi
Typewriter
ذن


